
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ДЕВЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 13-14 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

1 

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Протокол по стенограма 

 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Състояло се на 13 и 14 декември 2019 г. в Зала „България” на Хотел „Самоков“,  

К.к. Боровец  
 

П Ъ Р В А   С Е С И Я 
 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.  
НАЧАЛО: 10.25 Ч. 

 

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. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов открива 

Деветнадесетото редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България. Арх. Игнатов 
обявява, че има кворум. 

Председателят представя присъстващите от поканените официални гости и им дава думата 
за приветствия. Поздравления към делегатите поднасят: арх. Тодор Булев – Председател на 
Съюза на архитектите в България и инж. Иван Каралеев – Председател на Камара на инженерите 
в инвестиционното проектиране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 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. Да ви съобщя неофициално 253 делегати е кворумът в момента според 
регистрацията. 

Арх. Янка Сачкова предлага с минута мълчание да се изрази почит към членовете на КАБ, 
които са починали през годината. 

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. 
(Всички делегати и гости стават на крака, за да почетат паметта на починалите си колеги.) 

 
ОС преминава към разглеждане на Регламента за работата си. 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Б. Игнатов прочита проекта на регламент на ОС и предлага да 

се гласува. 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема предложения Регламент на Общото събрание. 
Гласували 251 делегати. 
Гласували “ЗА” – 226. 
Гласували “ПРОТИВ” – 11. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14. 
Предложението е прието. 
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ХІХ-ТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ 
1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е РЕДОВНО, АКО СА РЕГИСТРИРАНИ ДВЕ ТРЕТИ 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. 
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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% ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ. 
3. ПРОМЕНИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА И НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС СЕ ВЗЕМАТ С 

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ  ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ, НА ОСНОВАНИЕ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.20, АЛ.2 

ОТ ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ. 
4. ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ЗАЛА СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО СЪЩЕСТВО  ЕДНОКРАТНО НА ДЕЛЕГАТ, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

ДО 3 МИНУТИ ПО ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС. ИЗКАЗВАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО РЕДА НА ЗАЯВЯВАНЕ.  
5. РЕПЛИКИ СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО СЪЩЕСТВО  ЕДНОКРАТНО  ДО 2 МИНУТИ ПО ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС. 
ИЗКАЗВАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО РЕДА НА ЗАЯВЯВАНЕ. 
6. ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 1 МИНУТА.  
7. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗВЪН РАЗГЛЕЖДАНАТА В МОМЕНТА ТОЧКА НА ДНЕВНИЯ РЕД. 
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ НА ОС СЕ ФОРМУЛИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИСМЕНО И СЕ ЗАВЕЖДАТ ПО РЕДА 

НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ  ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ НА 

ОС.  
9. ПРАВО НА ГЛАС ИМАТ САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ. 
10. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ. НЕ ВЗЕТИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА 

ГЛАСУВАНЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЗАЕДНО СЪС СПИСЪЦИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА, ЗАПЕЧАТАНИ И С 

ПОДПИСИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА КАБ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА, 
ПОСТАВЕНИ НА ДЕЛОВИЯ ПРЕЗИДИУМ. 
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 ЗАПЛАЩАТ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ.  
 
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: 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 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 
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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. 

След изказвания на арх. Банко Банов , арх. Емил Дечев и арх. Виктор Бузев Общото 
събрание гласува за оставката на арх. Борислав Игнатов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема оставката на Председателя на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов. 
Гласували 266 делегати. 
Гласували “ЗА” – 151. 
Гласували “ПРОТИВ” – 95. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 20. 
Предложението е прието. 
С почти 57 процента се приема оставката. 
 
Арх. Борислав Игнатов: 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.) 
 

ИЗБОР НА РАБОТНИ КОМИСИИ, ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски предлага Комисията по регистрацията и 

Комисията по избора да бъдат с един и същи състав: председател арх. Валентина Василева и 
членове: арх. Добринка Камбурова, арх. Васил Василев, арх.Мирослав Иванов и ландш.арх. 
Даниела Стайкова. 

Няма постъпили възражения или други предложения. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема Комисията по регистрацията и Комисията по избора да бъдат в 

състав: председател арх. Валентина Василева и членове: арх. Добринка Камбурова, арх. Васил 
Василев, арх. Мирослав Иванов и ландш. арх. Даниела Стайкова. 

Гласували 231 делегати. 
Гласували “ЗА” – 222. 
Гласували “ПРОТИВ” – 5. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 
Предложението е прието. 
 
Председателят арх. Н. Баровски предлага Комисията по решенията на ОС да бъде в същия 

състав, както на предишното ОС: председател арх. Христо Венков и членове: арх. Светлана 
Виденова, арх. Катя Ангелова, арх. Веселина Николова и ландш. арх. Веселина Калайкова. 

Няма постъпили възражения или други предложения. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема Комисия по решенията в състав: председател арх. Христо Венков 

и членове: арх. Светлана Виденова, арх. Катя Ангелова, арх. Веселина Николова и ландш. арх. 
Веселина Калайкова.  

Гласували 249 делегати. 
Гласували “ЗА” – 234. 
Гласували “ПРОТИВ” – 3. 
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Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12. 
Предложението е прието. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Н. Баровски предлага да се пристъпи към разглеждане на 

Дневния ред на ОС. Той прочита дневния ред, както е публикуван: 
1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ; 

Проект за решение: ОС на КАБ приема изменение и допълнение на Устава на КАБ и 
Професионалния кодекс на КАБ 

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2018 г. и частичен отчет за 
дейността на Управителния съвет на КАБ за 2019г.; Проект за решение: ОС на КАБ 
приема отчета за дейността на УС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на УС 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 2019г.;  Проект за решение: ОС на КАБ 
приема отчета за дейността на КС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на КС за 
2019г. 

4. Приемане на  Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и избор на одитор за 2019 г;  
Проект за решение: ОС 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: ОС 
на КАБ приема Отчет 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: ОС 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: ОС на КАБ избира Председател на УС до приключване на 
мандата. 

8. Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ 
приема Бюджетна рамка за 2020 г. на КАБ. 

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ 
приема решения на Общото събрание на КАБ 

10. Разни. 
 

Председателят дава думата на арх. Добромир Генов, който прави предложение за нова 
точка в дневния ред на ОС  - за 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. Второто предложение на 
арх. Генов е да се спре порочната практика по две събрания – редовно и извънредно – всяка 
година. 

Председател арх. Николай Баровски коментира, че това по същество са предложения за 
решения на Общото събрание, могат да се отнесат към т. 9 от дневния ред. Помоли арх. Генов да 
предостави предложенията си на Комисията по решенията. 

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 
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– вече 11,00 ч. минава – моля Общото събрание да гласува прекратяване на регистрацията, за да 
можем да дадем окончателната бройка на присъстващите. 

Следват изказвания дали може да се прекратява регистрацията и имат ли право по-късно 
пристигналите делегати да се регистрират. 

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.  

Адв. Цвета Йоцова-Стоева изразява мнение, че не е пречка да продължи регистрацията до 
края на провеждането на ОС. 

Арх. Румен Йотов предлага т.1 – за Устава и Професионалния кодекс, да се разгледа 
следобяд, да мине като т. 2. 

Председател арх. Николай Баровски: Тъй като точки 2, 3, 4, 5 и 6 са свързани неразривно 
една с друга, предложението е т. „1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и 
Професионалния кодекс на КАБ“ – да стане точка шеста, преди избора на Председател на 
Управителния съвет. 

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“. 

Председателят арх. Н. Баровски подлага на гласуване постъпилите предложения за 
промяна и допълване на дневния ред на ОС. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

ОС приема предложението „1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и 
Професионалния кодекс на КАБ“ – да стане точка шеста в дневния ред. 

Гласували 197 делегати. 
Гласували “ЗА” – 140. 
Гласували “ПРОТИВ” – 33. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 24. 
Предложението е прието. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

ОС приема предложението за допълване на т. 7 от дневния ред: „Избор на Председател на 
Управителния съвет на КАБ (и член на Управителния съвет, ако се наложи) до приключване на 
настоящия мандат. 

Гласували 201 делегати. 
Гласували “ЗА” – 185. 
Гласували “ПРОТИВ” – 6. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. 
Предложението е прието. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Н. Баровски подлага на гласуване дневния ред на ОС с 

направените промени. 
Р Е Ш Е Н И Е: 

ОС приема предложения от Управителния съвет на КАБ дневен ред на ОС с направените 
промени. 

Гласували 198 делегати. 
Гласували “ЗА” – 186. 
Гласували “ПРОТИВ” – 5. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 
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Предложението е прието. 
 

ДНЕВЕН РЕД НА ХІХ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ 
 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2018 г. и частичен отчет за 
дейността на Управителния съвет на КАБ за 2019г.; Проект за решение: ОС на КАБ 
приема отчета за дейността на УС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на УС за 
2019 г. 

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и частичен отчет за 
дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019г.;  Проект за решение: ОС на КАБ 
приема отчета за дейността на КС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на КС за 
2019г. 

3. Приемане на  Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и избор на одитор за 2019 г;  
Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ  за 2018 г. и 
избира одитор за 2019 г. 

4. Отчет на Бюджет 2018 г. и частичен отчет на Бюджет 2019 г.; Проект за решение: ОС 
на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г. и частичния отчет на Бюджет 2019 г. 

5. 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: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния 
съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет  на КАБ  за дейността им през 2018 
г.  

6. Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ; 
Проект за решение: ОС на КАБ приема изменение и допълнение на Устава на КАБ и 
Професионалния кодекс на КАБ 

7. Избор на Председател на Управителния съвет на КАБ (и член на Управителния съвет, 
ако се наложи) до приключване на настоящия мандат; Проект за решение: ОС на КАБ 
избира Председател на УС (и член на Управителния съвет, ако се наложи) до 
приключване на мандата. 

8. Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ 
приема Бюджетна рамка за 2020 г. на КАБ. 

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ 
приема решения на Общото събрание на КАБ 

10. Разни. 
 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 

2018 Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 2019Г.; ПРОЕКТ ЗА 

РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ЗА 2018 Г. И ЧАСТИЧНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА УС ЗА 2019 Г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски дава думата на арх. Мартин Христов – Зам.-
председател на УС с ресор „Практика“. 

 
Доклад на арх. Мартин Христов, заместник-председател на УС на КАБ, ресор „Практика“ 
Арх. Мартин Христов представя отчета на ресор „Практика“ за 2019 г. Отчетът за 2018 г. е бил 

представен на проведеното ОС през м.декември 2018 г. (Документът е част от материалите 
на Общото събрание): 

- Застраховка професионална отговорност за всички активни членове на КАБ. Съгласно 
решение на 17-то Общо събрание е сключена застраховка за четвърта категория за две 
години. За първата година са платени 26 673 лв. Предстои плащане за 2020 година в 
размер на 26 673 лв. Решението трябва да се потвърди от ОС. 



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ДЕВЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 13-14 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

7 

- Въвеждане на структуриран стаж за кандидатите за ППП. Комисията по регистъра е 
изготвила методика - “Ред и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона 
стаж по специалността за придобиване на Пълна проектантска правоспособност”. Към 
момента методиката е готова за архитекти и предстои до края на мандата да се изготви 
на нейна база такава и за ландшафтни архитекти и урбанисти. 

- Участия в редовните срещи на ENACA (European Network of Architects’ Competent 
Authorities). 

- Подготвен е документ, който е приет и от Управителния съвет  на КАБ – Препоръки за 
провеждане на архитектурен конкурс, на базата на приетите през 2016 г. препоръки на 
Архитектурния съвет на Европа. 

- На 29 и 30 май 2019 г. в НДК, по време на конференцията SHARE, се проведе второто 
издание на конкурса „Български архитектурни награди“, под патронажа на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Участваха 46 проекта, всеки 
от които беше промотиран чрез платформата на КАБ. Номинираните 15 проекта бяха 
селектирани от жури с представители на камарите на Румъния, Албания, Македония, 
Косово. Наградите бяха връчени на гала церемония в зала 7 на НДК. Събитието получи 
голямо медийно представяне. Беше направен филм, който беше излъчен по Канал 1 на 
БНТ на 21 юли 2019 г. 

- Допълване и развитие на електронната платформа на КАБ –  добавят се нови функции на 
сайта, допълва се информацията. Нов раздели на сайта са за представителите на КАБ в 
експертните съвети към общините, с актуална информация за конкурси и за текущи 
обществени поръчки. Създаден е модул, с който се генерират удостоверенията за 
проектантска правоспособност – всеки член на КАБ от своя профил може да си изтегли 
удостоверението в електронен вид. 

- Представяне на България в архитектурното биенале Венеция 2020г. Работа с 
Министерство на културата за изпращане на заявление за участие, изработена е 
проектопрограма и статут. Изготвеният статут ще бъде публикуван в сайта на 
Министерство на културата за обществено обсъждане. След влизане в сила този статут 
ще се използва за следващи участия в архитектурното биенале;  Министерството на 
културата ще продължава да работи с КАБ за подготовка на следващи участия, като за 
целта ще се проучи възможността да се учреди нова организация, в която да участват МК, 
КАБ и НХГ, която да излъчва комисар за националното участие. 

 
 Арх. Мартин Христов предложи ОС да гласува няколко проекторешения, свързани с 
дейността на ресор „Практика“: 
-  Общото събрание приема да продължи застраховката „Професионална отговорност“ за всички 
свои членове за ІV категория за 2020 г.; 
-  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 Закона за авторското право и сродните му права, както и да 
предложи правилник за управление и промени в Устава за това; 
- 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. 

  
  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски дава думата на арх. Валентина Василева, 
председател на Комисията по регистрацията и Комисията по избора. 

  
 Протокол на Комисията по 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. 
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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. 

Арх. Н. Баровски подлага на гласуване предложението на комисията. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
ОС приема регистрацията от този момент нататък на нови делегати да става с изрично 

записване на часа, в който те са дошли. 
Гласували 184 делегати. 
Гласували “ЗА” – 168. 
Гласували “ПРОТИВ” – 13. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
Предложението е прието. 

 
 Следва дискусия. Зам.-председателят на УС арх. Мартин Христов отговаря на поставените 
въпроси и коментари от арх. Добромир Генов, арх. Петър Мурджев, арх. Петър Киряков, арх. 
Даниела Сивкова, арх. Владимир Милков, арх. Деляна Панайотова, арх. Златина Йорданова, арх. 
Венцислав Илиев, арх. Мирослав Бойчев, арх. Валентин Маринов, арх. Янко Александров, арх. 
Митев, арх. Мартин Иванов, арх. Мартина Томова, арх. Калина Павлова, арх. Христина Петрова, 
арх. Иван Латунов, арх. Антоанета Топалова. 
 Арх. Владимир Милков: Аз имам конкретно предложение за решение на Общото събрание 
по повод правилата за конкурсите: „ХІХ Общо събрание на Камарата на архитектите в България 
предлага на 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.“ 
 Ландш.арх. Александър Недев прави предложение относно стажа за ППП: Моето 
предложение е задължително да има вариант със задължителни курсове, със задължителен 
изпит накрая на курса, който удостоверява знанията и уменията. 
 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. 

  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. Правя 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 
завършват, ще знаят правилата на играта, а не да бъдат изненадани в последната секунда. 
 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. 
 Председател арх. Николай Баровски предлага Общото събрание да гласува предложенията 
за решения на ресор „Практика“. 
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Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема отчета за дейността на ресор „Практика“. 
Гласували 228 делегати. 
Гласували “ЗА” – 218. 
Гласували “ПРОТИВ” – 4. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 
Предложението е прието. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема да продължи застраховката „Професионална отговорност“ за 
всички свои членове за ІV категория за 2020 г. 

Гласували 220 делегати. 
Гласували “ЗА” – 200. 
Гласували “ПРОТИВ” – 11. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9. 
Предложението е прието. 

 
Р Е Ш Е Н И 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 Закона за авторското право и сродните му права, както и да 
предложи правилник за управление и промени в Устава за това. 

Гласували 224 делегати. 
Гласували “ЗА” – 178. 
Гласували “ПРОТИВ” – 25. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 21. 
Предложението е прието. 

 
Р Е Ш Е Н И 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. 

Гласували 217 делегати. 
Гласували “ЗА” – 167. 
Гласували “ПРОТИВ” – 28. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22. 
Предложението е прието. 

 
Решение на ОС по предложение на арх. Милков: 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

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. 

Гласували 222 делегати. 
Гласували “ЗА” – 201. 
Гласували “ПРОТИВ” – 6. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15. 
Предложението е прието. 
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 Арх. Мартин Христов: Аз, първо искам да ви благодаря и да направя едно съобщение, че 
тази година планираме форумът „SHARE“ да се проведе на 26 март 2020 г. в НДК. Така че всички 
сте добре дошли. Заповядайте. За членове на Камарата е безплатно. 
 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски обявява обедна почивка – до 14,30 часа. 
 

(след почивката) 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски открива следобедното заседание на ОС.
   

Доклад на арх. Николай Баровски, заместник-председател на УС на КАБ, ресор 
„Квалификация“ 

Арх. Н. Баровски прави отчет за дейността на Комисия „Квалификация“ към УС на КАБ през 
2018 и 2019 г. Тя е разделена на три направления. Направление „Продължаващо обучение и 
квалификация, както и контакти с ВУЗ“; направление „Енциклопедия на архитекта“ и направление 
„Професионално сътрудничество“. 

Основни моменти от отчета: 
- Направление „Продължаващо обучение, квалификация и ВУЗ“. През 2018 г. има 

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. са 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“ е финансиран записа на лекцията на проф. арх.  Кенго 
Кума в УАСГ. Записани са всички лекции от ИНТЕРАРХ 2018 г., които са 25 на брой. През 
2018 г. са организирани три присъствени семинара с БАИС - в София и във Варна, а през 
2019 г. – в Пловдив и Разград. Всички записани семинари са качени в новата платформа 
за обучения на КАБ и са вече достъпни за всеки един член. Предстои тестване на 
информативната точкова система, заложена в Правилника за организация на 
продължаващото обучение на КАБ. 

- В панела за Квалификация са качени още записите от две събития, организирани от 
ресор „Нормативи” – лекция на инж. Габор Такач за инвестиционния процес в Германия и 
Кръглата маса по проблемите на архитектурното образование. 

- За ландшафтните архитекти, членове на КАБ, е осигурено съфинасиране за участието на 
трима представители на КАБ на важна конференция за покривни градини в Кувейт. 

- Партньорство  с ВУЗ -  за трета поредна година представители на Камарата са участвали 
като наблюдатели в дипломните комисии в УАСГ, договорено е това да става и във ВСУ 
„Л. Каравелов“. 

- Направление „Енциклопедия на архитектите“ – договорено е за догодина всеки архитект 
да има безплатен онлайн достъп до пакет с около 280 стандарта към базата данни на 
БИС, по подобие на вече достъпните бази за СИЕЛА и АПИС. 

- През 2018 година е изработена първата версия на български BIM темплейт за Ревит. 
Темплейтът се разпространява безплатно за членовете на КАБ през раздел 
Квалификация в сайта на КАБ. В края на годината е изготвен и темплейт и за Archicad, 
който също е качен на сайта за свободно ползване от колегията.  

 
Арх. Николай Баровски: 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 
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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. Очаквам преходен остатък за довършване дейността до края на мандата 
около 42 600 лв. 

(Двата отчета на Ресор „Квалификация“ са  част от материалите на Общото събрание). 
 
 

Следва дискусия. Зам.-председателят на УС арх. Николай Баровски отговаря на 
поставените въпроси и коментари от арх. Мартин Иванов, проф. Янко Александров, арх. Атанас 
Динев, арх. Банко Банов, арх. Мирослав Иванов, арх. Даниела Сивкова. 

Председател арх. Николай Баровски: Предлагам да минем към гласуване. Пак ще предложа 
две 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 тях 
започнахме заедно, но те малко изостанаха в работата, сега 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. 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема отчета за дейността на ресор „Квалификация“ за 2018 г. и 

частичния отчет за 2019 г. 
Гласували 224 делегати. 
Гласували “ЗА” – 181. 
Гласували “ПРОТИВ” – 19. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 24. 
Предложението е прието. 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема очакваният преходен остатък от около 42 600 лева от одобрената 

за 2019 г. план-програма за ресор „Квалификация“ да бъде използван през началото на 2020 г. – 
до края на мандата, за довършване на дейността. 

Гласували 222 делегати. 
Гласували “ЗА” – 132. 
Гласували “ПРОТИВ” – 56. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 37. 
Предложението е прието. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски дава думата на арх. Петкана Бакалова – 

Зам.-председател на УС с ресор „Нормативи“. 
 

Доклад на арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на УС на КАБ, ресор 
„Нормативи“. (Документът е част от материалите на Общото събрание). 

Арх. П. Бакалова в началото на изказването си припомня кои са стратегическите цели на 
Камарата: да се върне доверието в професията и издигне престижа на българския архитект; да се 
утвърди водещата роля на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти в процесите на 
устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство чрез законодателни 
изменения, които гарантират участието им в целия процес; да се гарантира честна конкурентна 
надпревара и адекватно заплащане на проектантските услуги. 

Структурата на ресора е разпределена в три основни направления: 1/ Регулиране на 
професията „Архитект“, дейност на КАБ; 2/ Устойствено планиране, инвестиционно проектиране, 
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строителство; 3/ Обществени поръчки, архитектурни конкурси, структурни фондове на ЕС. Към 
всяко от направленията функционират постоянни и временни работни групи. 

В доклада на арх. П. Бакалова са формулирани основните проблеми и извършената дейност, 
целяща тяхното разрешаване. 

Основни моменти от отчета: 
- Изготвен сравнителен анализ на законодателството, регламентиращо упражняването на 

професията „архитект“ и други регулирани професии – адвокати, нотариуси, частни 
съдебни изпълнители; извършено проучване на законодателните практики в Европейския 
съюз при упражняване на професията „архитект“. 

- Организирана кръгла маса, съвместно с ресор „Квалификация“ на тема: „Професията 
Архитект в България – академично образование, професиoнален опит и продължаващо 
обучение'' с участие на Баварската камара, УАСГ, ВСУ "Любен Каравелов", 
ВСУ„Черноризец Храбър“ и НБУ. 

-  Осъществяване на текущ мониторинг на обществените поръчки за проектиране и 
архитектурните конкурси. Анализ на обществените поръчки за нередности по методика, 
утвърдена от Управителен съвет. Изпращане на писма, становища и сигнали, подготвени 
от юрист, до възложители и до съответните институции - Агенция за обществени поръчки, 
Държавна агенция за финансова инспекция, Комисия за защита на конкуренцията, 
Министерство на финансите, медии. 

- Съвместно с ресор „Практика“ - безплатна правна помощ (консултации) за членове на КАБ 
по въпросите на ЗУТ, авторско право, обществени поръчки (ЗОП), договорни отношения 
(Търговски закон). Оказана правна помощ по 26 сигнала на членове на КАБ.` 

- Осигурен е през 2017 г. достъп до СИЕЛА-СТРОИТЕЛ, а през 2018 г. - и до СИЕЛА-
НОРМА, до съдебна практика и до АПИС, като през 2019 г. абонаментът продължава, за 
да може всеки член на КАБ безплатно да има достъп до цялото законодателство. 

- През март 2019 г. по време на Архитектурно-строителната седмица в Интер Експо Център 
се проведе Кръгла маса по проблемите на устройственото планиране и строителството с 
участието на представители на Народното събрание, МРРБ, ДНСК, КИИП. Обсъдени бяха 
проблемите по прилагане на действащия ЗУТ и бе представена концепцията на КАБ за 
ново законодателство. 

В заключение арх. П. Бакалова информира за обжалваните обществени поръчки пред КЗК и 
ВАС и по-подробно за обявената от Министерството на здравеопазването обществена поръчка за 
изграждане на Национална детска болница на инженеринг: 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 след 
съдебното решение, през другата седмица стартира национална гражданска инициатива за 
прекратяване на поръчката. 

 
Арх. Бакалова в отговор на изказване на ландш.арх. Ал.Недев отговаря, че не е вярно, че 

изразходваната сума са ресор „Нормативи“ е 500 000 лева: 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. 

На въпрос на ландш.арх. Ал.Недев за резултатите от дейността на ресора и какви текстове 
конкретно са променени в законите в полза на архитектите, арх. П. Бакалова отговаря, че отчетът 
й за 2017 г., представен на ОС, е включвал текст по текст променените неща в ЗУТ. Бавно и 
методично се работи за промени в законите: Ние нямаме механизъм да внасяме директно 
предложения. Ние не минаваме през МРРБ. Ние минаваме само през парламента. 
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Следва дискусия. Зам.-председателят на УС арх. Петкана Бакалова отговаря на 
поставените въпроси и коментари от арх. Илко Николов, ландш.арх. Александър Недев, арх. 
Петър Киряков, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Владимир Милков, арх. Емил Василев, арх. 
Даниел Мирчев, арх. Емил Жечев, арх. Емил Сардарев, арх. Даниела Сивкова, арх. Атанаска 
Айдемирска. 
 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски обявява половин час почивка за кафе 
пауза. 
 

(след почивката) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски информира за направено процедурно 
предложение от арх. Бойко Столинчев и предлага ОС да приеме корекция на т. 2 от регламента, 
тъй като текстът е неясен 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема промяна на т. 2 от Регламента на ОС:  
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. 

Гласували 200 делегати. 
Гласували “ЗА” – 173. 
Гласували “ПРОТИВ” – 13. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14. 
Предложението е прието. 

 
Председател арх. Н. Баровски: 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. 

Арх. Румен Йотов: Моето процедурно предложение е, тъй като специалната молба беше 
той да присъства, защото промените в Устава са важни. 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 няколко гласували „за“. 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. 

Следва дискусия дали да се прекрати дебата по доклада на арх. П. Бакалова, за да се 
разгледат предлаганите промени в Устава на КАБ и дали прекъсването да бъде временно, т.е. да 
има възможност за още изказвания по отчета на ресор „Нормативи“. 

Председател арх. Н. Баровски предлага Общото събрание да гласува за прекратяване на 
дебата по т. 1 от дневния ред - отчета на ресор „Нормативи“. 

Гласували 284 делегати. 
Гласували “ЗА” – 117. 
Гласували “ПРОТИВ” – 151. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16. 
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Предложението за прекратяване на дебата не се приема. 
 
Председател арх. Н. Баровски подлага на гласуване предложението на ландш.арх. 

Ал.Недев за временно прекъсване на дебатите по тази точка от дневния ред, за да може ОС да 
премине към точката за Устава. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема процедурното предложение за временно прекъсване на дебатите 
по т. 1 от дневния ред, за да може ОС по технологични причини да премине към точката от 
дневния ред за Устава на КАБ. 

Гласували 287 делегати. 
Гласували “ЗА” – 196. 
Гласували “ПРОТИВ” – 78. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. 
Предложението за временно прекъсване на дебатите е прието. 
 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА И 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС НА КАБ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА УСТАВА НА КАБ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС НА КАБ 
 
Председател арх. Н. Баровски дава думата на адв. Христо Казармов да представи 

предложенията на Комисията по дисциплинарно производство за промени в Устава на КАБ. 
Адв. Христо Казармов: 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 направено неефективно. 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. 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. 

Арх. Николай Баровски прочита за протокола предлаганата от КДП редакция на чл. 7, ал.3 от 
Устава на КАБ: (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 за дисциплинарно производство. В случай че,  въпреки тези 
ограничения, те бъдат избрани в някой от тези органи, са длъжни незабавно  в деня на избора да 
подадат оставка.“ 

Следва дискусия. Арх. Баровски, арх. Мартин Христов, адв. Казармов и арх. Р. Йотов 
отговарят на въпросите, поставени от арх. Живко Велев, арх. Янка Сачкова, арх. Петър Стрясков, 
арх. Емил Дечев, арх. Мирослав Бойчев, арх. Мирослав Иванов, арх. Добромир Генов, арх. 
Калина Павлова, арх. Румен Григоров, арх. Людмила Пенчева, арх. Валентина Василева, арх. 
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Виктор Бузев, арх. Петър Червеняшки, арх. Христина Петрова, арх. Емил Проданов, арх. Пенчо 
Димов, арх. Даниела Дюлгерова, ландш.арх. Александър Недев, арх. Владимир Милков. 

Арх. Янка Сачкова има питане към адв. Казармов: Това  правило за всички ли е, защото 
текстът, който сте предложили, може да бъде в скоба „избраните от Общото събрание“. 

Адв. Христо Казармов: 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. 

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. 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. 
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. 

Председател арх. Николай Баровски: 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. 

Арх. Янка Сачкова: 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.“ 

Арх. Емил Сардарев: 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. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски подлага на гласуване предложението на КДП 
за промяна на чл. 7, ал.3 от Устава на КАБ: (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 за дисциплинарно производство. В случай 
че,  въпреки тези ограничения, те бъдат избрани в някой от тези органи, са длъжни незабавно  в 
деня на избора да подадат оставка.“ 

Председател арх. Николай Баровски: 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. 

Гласували 301 делегати. 
Гласували “ЗА” – 201. 
Гласували “ПРОТИВ” – 73. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 27. 
Предложението за промяна на чл. 7, ал. 3 от Устава на КАБ не се приема. 
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Арх. Мирослав Иванов и арх. Добромир Генов поставят въпроса къде са тези делегати, които 

са регистрирани, но не са в залата. Възмущават се от несериозното им отношение. Арх. Генов 
предлага да се извади информация чрез системата за гласуване за имената на отсъстващите и 
за тях да има санкции. 

Арх. Марин Бакалов прави предложение – да се направи поименна проверка на делегатите, 
които са тук в момента. 

Арх. Петко Симеонов прави процедурно предложение – да не се разглеждат повече промени 
в Устава днес. 

Арх. Добромир Генов обръща внимание, че КДП има още едно предложение за промяна на 
Устава. 

Арх. Янка Сачкова напомня, че през 2007 г., когато е изменена ал. 3 на чл. 7 от Устава, чл. 
230 от ЗУТ, който се цитира, е имал съвсем различен текст, който сега не е действащ. Тя 
предлага да се премахне „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. 

Арх. Е. Проданов обръща внимание на председателя, че не се спазва регламентът – има 
хора, които се изказват по пет-шест пъти по темата. 

Арх. Петко Костадинов подкрепя предложението на арх. П. Симеонов – да се прекрати 
дискусията по този въпрос. 

Арх. Емил Жечев прави процедурно предложение – да се премине към гласуване и на другото 
предложение на КДП. 

Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за процедурното предложение 
на арх. Марин Бакалов – да се направи поименна проверка на кворума. 

Гласували 281 делегати. 
Гласували “ЗА” – 97. 
Гласували “ПРОТИВ” – 168. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16. 
Предложението за поименна проверка на кворума не се приема. 

 
Председателят арх. Николай Баровски подлага на гласуване процедурното предложение да 

се прекрати дискусията по предложенията за Устава. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема процедурното предложение да се прекрати дискусията по 

предложенията за промяна на Устава на КАБ. 
Гласували 285 делегати. 
Гласували “ЗА” – 211. 
Гласували “ПРОТИВ” – 62. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12. 
Предложението е прието. 

 
Арх. Румен Йотов заявява, че оттегля предложението на КДП за нова ал. 8 към чл. 45 от 

Устава: 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.  

Председателят подлага на гласуване предложение на РК Пловдив за промяна на Устава: 
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.“ 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема предложената промяна в чл. 27, ал. 1 от Устава на КАБ:  
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Чл. 27 (1) Върховен орган на Камарата е Общото събрание, което работи на делегатски 
принцип. 

Гласували 287 делегати. 
Гласували “ЗА” – 237. 
Гласували “ПРОТИВ” – 31. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 19. 
Предложението на РК Пловдив за промяна на чл. 27, ал. 1 от Устава на КАБ е прието. 

 
Председателят дава думата на арх. Петко Костадинов да представи второто предложение на 

РК Пловдив за промяна на Устава – 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 проектантска правоспособност“ – това е зачертано по погрешка. Чета целия 
текст: „Чл. 27 (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. 

Гласували 291 делегати. 
Гласували “ЗА” – 110. 
Гласували “ПРОТИВ” – 159. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22. 
Предложението за промяна на чл. 27, ал. 2 от Устава на КАБ не се приема. 

 
Председател арх. Н. Баровски: 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. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Арх. Николай Баровски закрива заседанието и съобщава, че 

утрешното заседание на ОС започва в 9,30 часа. 
 

(Заседанието е закрито в 20,10 ч.) 
 
 

В Т О Р А   С Е С И Я 
 

14  ДЕКЕМВРИ 2019 Г.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Арх. Николай Баровски открива заседанието.  
Делегати правят няколко процедурни предложения. 
Арх. Христина Петрова иска да бъде уточнено дали е подадена оставка, защото подаденото 

от Председателя на УС заявление няма дата и мотиви. 
Председател арх. Николай Баровски: 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. Иван Аврамов прави предложение за промяна на дневния ред: След като приключим т. 1 
за отчета за дейността на Управителния съвет, да изслушаме отчета на Контролния съвет – т. 3 – 
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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. 

Арх. Борислав Игнатов настоява да се спазва приетия от Общото събрание дневен ред. 
Арх. Мирослав Иванов: 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. 

Арх. Владимир Милков и арх. Добромир Генов правят предложение ОС да продължи работа 
по промените в Устава, тази точка не е приключена. 

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. 

Ландш.арх. Веселин Рангелов предлага някой друг да бъде водещ на Общото събрание. 
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. 
Председател арх. Николай Баровски: Моля, гласувайте предложението арх. Игнатов да води 

заседанието като председател в оставка в момента. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема процедурното предложение арх. Борислав Игнатов да бъде 

председателстващ Общото събрание. 
Гласували 233 делегати. 
Гласували “ЗА” – 121. 
Гласували “ПРОТИВ” – 96. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16. 
Предложението е прието. 

 
Председател 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 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.“ 

Арх. Емил Дечев: Предлагам членовете на Управителния съвет да напуснем тази зала. Това е 
гавра и дискриминация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Арх. Борислав Игнатов подлага на гласуване процедурното 
предложение. 

Гласували 272 делегати. 
Гласували “ЗА” – 110. 
Гласували “ПРОТИВ” – 136. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26. 
Предложението не се приема. 

 
Арх. Мирослав Бойчев прави предложение арх. Б. Игнатов да бъде сменен като водещ ОС, да 

продължи да води събранието арх. Баровски. 
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Арх. Николай Баровски: Аз си правя отвод. 
Адв. Цвета Йоцова-Стоева: Извинявайте, но за да е легитимно това Общо събрание, трябва 

да се води или от председателя, или от неговия заместник. 
 
ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 

2018 Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 2019Г.; ПРОЕКТ ЗА 

РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ЗА 2018 Г. И ЧАСТИЧНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА УС ЗА 2019 Г. 
 
Председателят арх. Борислав Игнатов съобщава, че арх. Бакалова е вече тук и може ОС да 

продължи работа по т. 1 от дневния ред. Дава думата на следващите, заявили изказване по 
отчета на ресор „Нормативи“. 

Следват изказвания на арх. Банко Банов, арх. Иван Аврамов, арх. Василев, арх. Владимир 
Милков, арх. Мирослав Бойчев. 

Арх. Емил Сардарев предлага арх. Баровски да продължи да води ОС, защото арх. Игнатов е 
подал вече оставка. 

Адв. Цвета Йоцова-Стоева: Вие сте в оставка,  господин Игнатов, някой от заместниците, ако 
искате, можете да изберете и някой от другите заместници. 

Арх. Борислав Игнатов: Има решение на Общото събрание. 
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. 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. 

Председател арх. Борислав Игнатов: Понеже нямаше конкретни въпроси от днешните 
изказвания, предлагам да преминем към приемане на отчета на ресор „Нормативи“. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема отчета за дейността на ресор „Нормативи“. 
Гласували 301 делегати. 
Гласували “ЗА” – 165. 
Гласували “ПРОТИВ” – 108. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 28. 
Предложението е прието. 

 
Арх. Даниела Сивкова и арх. Янка Сачкова дават обяснение за отрицателния си вот. 
Председател арх. Борислав Игнатов прави предложение за гласуване: По аналогия с другите 

два ресора Общото събрание приема бюджета, който е остатъчен от ресор „Нормативи“, 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема преходният остатък от одобрената за 2019 г. план-програма за 
ресор „Нормативи“ да бъде използван през началото на 2020 г. – до края на мандата, за 
довършване на дейността. 

Гласували 271 делегати. 
Гласували “ЗА” – 193. 
Гласували “ПРОТИВ” – 57. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 21. 
Предложението е прието. 

 
Председател арх. Борислав Игнатов: Искам изключително много да благодаря лично на 

тримата заместник-председатели по ресори, които извършиха страхотна дейност – по мое мнение 
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– 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 отчета за 
дейността на Управителния съвет, който беше представен чрез трите ресора“. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
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. 
Гласували 263 делегати. 
Гласували “ЗА” – 174. 
Гласували “ПРОТИВ” – 58. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 31. 
Предложението е прието. 

 
 

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 2018 

Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ЗА 2019Г.;  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС 

НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ЗА 2018 Г. И ЧАСТИЧНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ЗА 

2019 Г. 
 
Председателят дава думата на арх. Христо Чепилев – председател на Контролния съвет. 
Арх. Христо Чепилев прочита отчетния доклад, 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. 

Част от констатациите в доклада: 
- УС на КАБ системно нарушава Устава на КАБ, правилника за работа на УС, Правилника 

за работа на Комисията по бюджет и финанси към УС на КАБ; Проектът за бюджет през 
2019 г. не беше приет от Управителния съвет един месец преди годишното Общо 
събрание. 

- 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. 

- С промяната на офиса на КАБ, Камарата не може да функционира нормално, тъй като не 
е направен все още ремонт на наетия трети етаж на Чехословашкия клуб. 

- Контролният съвет се е запознал със сигнали от членове на ръководството на РК София-
област за изразходвани средства без решение на Съвета на РК, материалите са насочени 
за разглеждане от КДП. 

- Не се предоставят и публикуват на сайта протоколи от заседания на комисиите към УС и 
от заседания на ръководствата на регионалните колегии и от техните общи събрания. 

- В КАБ няма единна система за регистрация на договорите за проектиране, което е по 
изискване на ЗКАИИП; 

- Управителният съвет се е съобразил с препоръките на Контролния съвет и вече за всяко 
решение в протоколите на УС се определя срок и отговорник. 

Препоръки към УС на КАБ за подобряване на дейността: 
- КС отново обръща вниманието на членовете на УС, че са длъжни да спазват Устава, 

Професионалния кодекс, Правилника за работа на УС, Правилниците за работа на 
комисиите към УС на КАБ. 

- Решенията на Общото събрание и Управителния съвет да се подготвят за гласуване само 
след получаване на юридическо становище. 
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- Съгласно §19 от ЗКАИИП, Камарата на архитектите в България е длъжна да приведе 
Устава си в съответствие със закона. Това изискване от повече от 10 години не е 
извършено. 
 
Арх. Христо Чепилев: 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  освобождава от отговорност Управителния съвет 
на КАБ до приключване на мандата му през първото тримесечие на следващата година.“ 
 
Председателят дава думата за изказвания по доклада на Контролния съвет. 
Арх. Христо Чепилев отговаря на поставените в хода на дискусията въпроси и коментари от 

арх. Мартин Христов, арх. Марин Бакалов, арх. Николай Баровски. 
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. 
Председателят арх. Борислав Игнатов  обръща внимание, че Контролният съвет не е 

представил доклада си предварително – няма го на сайта, няма го и в материалите за ОС. 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Арх. Б. Игнатов предлага ОС да гласува за приемане на отчетния 

доклад на Контролния съвет. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема отчета за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и 

частичния отчет за дейността на Контролния съвет за 2019 г. 
Гласували 220 делегати. 
Гласували “ЗА” – 171. 
Гласували “ПРОТИВ” – 28. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 21. 
Предложението е прието. 

 
Арх. Мирослав Иванов: Колеги, след като арх. Василева си подаде оставката, ние оставаме с 

четири членове на комисията. Имаме проблем. 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. 
Председателят арх. Б. Игнатов предлага арх. Иванов за председател на Комисията по избора. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема арх. Мирослав Иванов да бъде председател на Комисията по 
регистрацията и Комисията по избора. 

Гласували 216 делегати. 
Гласували “ЗА” – 177. 
Гласували “ПРОТИВ” – 26. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. 
Предложението е прието. 
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ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) ЗА 2018 Г. И 

ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА 2019 Г;  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА 

КАБ  ЗА 2018 Г. И ИЗБИРА ОДИТОР ЗА 2019 Г. 
 
Председател 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.“ 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема одитор за 2018 и 2019 г. Катя Драгийска. 
Гласували 217 делегати. 
Гласували “ЗА” – 185. 
Гласували “ПРОТИВ” – 18. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14. 
Предложението е прието. 
 
Приема се одитор Катя Драгийска за 2018 и 2019 г. 

 
Председател арх. Б. Игнатов: Моля гласувайте следния проект за решение: „Общото 

събрание приема ГФО за 2018 г. за представяне на одитора.“ 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание приема ГФО за 2018 г. за представяне на одитора. 

Гласували 218 делегати. 
Гласували “ЗА” – 174. 
Гласували “ПРОТИВ” – 21. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 23. 
Предложението е прието. 

 
ОС приема ГФО за 2018 г. за представяне на одитора. 

 
 
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018 Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 

2019 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018 Г. И ЧАСТИЧНИЯ ОТЧЕТ НА 

БЮДЖЕТ 2019 Г. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Борислав Игнатов дава думата на арх. Николай Баровски за 

представяне на отчета. 
Арх. Николай Баровски представя схема на разпределение на приходите на бюджета на КАБ 

съгласно гласуваните от ОС общи правила и конкретни решения и шест таблици за Бюджет 2018, 
Бюджет 2019 и Бюджет 2020 (Включени са към материалите на Общото събрание.) 

Арх. Николай Баровски: 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. 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. 
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Важното, което трябва да представя на Общото събрание, ако трябва след почивката ще 
довършим с конкретните 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. 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. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Борислав Игнатов обявява обедна почивка – до 13,00 часа. 
 

(след почивката) 
 

Председател 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. Смятам, че след това 
Общо събрание, така или иначе, ще се 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. 

Арх. Николай Баровски представя отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на КАБ и 
частичен отчет за изпълнението на Бюджет 2019  – към 31.10.2019 г. 

Арх. Николай Баровски и арх. Борислав Игнатов отговарят на поставени въпроси от 
арх.Живко Железов, арх. Костадин Христов, арх. Иван Аврамов, арх. Банко Банов, арх. Емил 
Дечев, арх. Мирослав Бойчев. 

Арх. Костадин Христов: 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. 

Арх. Иван Аврамов: 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. 
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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 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. 

Председател арх. Борислав Игнатов: 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 
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. 

Председател арх. Борислав Игнатов предлага Общото събрание да гласува за 
предложението за решение: „Общото събрание на КАБ приема отчета за бюджет 2018 г. и 
частичен отчет на бюджет 2019 г.“ 

Гласували 280 делегати. 
Гласували “ЗА” – 120. 
Гласували “ПРОТИВ” – 121. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 39. 
Предложението не се приема. 
Отчетът за бюджет 2018 г. и частичният отчет на бюджет 2019 г. не се приемат. 

 
 
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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: ОС НА КАБ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  НА КАБ  ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 

2018 Г.  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Арх. Б. Игнатов предлага ОС да гласува за освобождаване от 

отговорност на Председателя на УС и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността 
им през 2018 година. 

Гласували 282 делегати. 
Гласували “ЗА” – 115. 
Гласували “ПРОТИВ” – 131. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 36. 
Предложението не се приема. 
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ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ (И 

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, АКО СЕ НАЛОЖИ) ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ МАНДАТ; ПРОЕКТ ЗА 

РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС (И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, АКО СЕ НАЛОЖИ) 
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАНДАТА. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 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 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.  

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание потвърждава решенията след избирането на арх. Игнатов за водещ. 

Гласували 271 делегати. 
Гласували “ЗА” – 213. 
Гласували “ПРОТИВ” – 38. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 20. 
Предложението е прието. 
 
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. 

Председател 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. 
 Арх. Николай Баровски: 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 
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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. 

Следват изказвания от арх. Иван Аврамов, арх. Мирослав Бойчев, арх. Банко Банов, арх. 
Виктор Бузев. 

Председател 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. 

Арх. Емил Проданов: 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 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. 

Председател арх.Мартин Христов:  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. 
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 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.“ 

Председател арх.Мартин Христов: Това ще се изпрати до всяка Регионална колегия 
поименно. 

Р Е Ш Е Н И Е: 
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 312 делегати. 
Гласували “ЗА” – 251. 
Гласували “ПРОТИВ” – 34. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 27. 
Предложението е прието. 
 
Председател арх.Мартин Христов: 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. 

Арх. Николай Баровски: Благодаря за вота на доверие. Това гласуване беше 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. Ако някой има претенции към това решение за вот, да кажат 
председателите. Нека да кажат сега. Ако не, наистина приемам. Добре. 
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Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание потвърждава втория  по вишегласие за председател на Управителния 

съвет на КАБ - арх. Баровски да стане председател. 
Гласували 311 делегати. 
Гласували “ЗА” – 262. 
Гласували “ПРОТИВ” – 25. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 24. 
Предложението е прието. 

Арх. Николай Баровски е новият председател на УС на КАБ. (Ръкопляскания.) 
 

Председател на УС арх. Николай Баровски: Колеги, предлагам да продължи да води 
заседанието арх. Мартин Христов. Така или иначе, той продължава да е заместник-председател, 
има право. 

Председател 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. 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. 

Председател 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание утвърждава по вишегласие нов член на Управителния съвет съгласно 
гласуването за членове от 2016 г. – арх. Емил Сардарев. 

Гласували 314 делегати. 
Гласували “ЗА” – 202. 
Гласували “ПРОТИВ” – 80. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 32. 
Предложението е прието. 

 
Приема се. Новият член на Управителния съвет е арх. Емил Сардарев. (Ръкопляскания.) 

 
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА РАМКА НА КАБ ЗА 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА 

РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА БЮДЖЕТНА РАМКА ЗА 2020 Г. НА КАБ. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Мартин Христов: Колеги, преминаваме към следващата точка от 

дневния ред „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. 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 
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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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

„Общото събрание приема бюджетната рамка на КАБ за 2020 г. да остане същата спрямо 
2019 г. – 84 лв. членски внос се разпределя за Управителния съвет; 60 процента от средствата от 
годишни вноски за проектантската правоспособност - за Управителния съвет и  40 процента за 
дейност на регионалните колегии. 

Гласували 291 делегати. 
Гласували “ЗА” – 194. 
Гласували “ПРОТИВ” – 60. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 37. 
Предложението е прието. 
Приема се бюджетната рамка за 2020 г. да бъде по същия начин, както за 2019 г. 

 
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ; 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Мартин Христов дава думата на арх. Христо Венков – 
председател на Комисията по решенията на 19-то ОС. 

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. 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, но това ще се установи в процеса на прочитането на 
предложенията. 

Предложение от 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.“ 

Председател 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. 

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. 

Следва дискусия.  
Арх. Иван Аврамов настоява това предложение на РК София-град да се подложи на 

гласуване. 
Арх. Мартин Христов, арх.Живко Велев, арх. Николай Баровски и арх. Петкана Бакалова 

изразяват мнение, че с мораториума ще се блокира дейността в КАБ. 
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Арх. Петър Киряков предлага ОС да гласува за отхвърлянето на това предложение за 
решение, като обидно и неприемливо за Общото събрание, защото вменява предварителна вина 
на Управителния съвет. 

Ландш.арх. Александър Недев предлага като допълнение към предложението на РК София-
град да се добави и „пет процента от бюджета за непредвидени разходи“. 

Председател 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.“ 

„Гласували 267 делегати. 
Гласували “ЗА” – 91. 
Гласували “ПРОТИВ” – 153. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 23. 
Предложението не се приема. 

 
Арх. Христо Венков: Предложение на РК София-област: „Парите, които се дължат от 

Централата към РК – София-област, да се прехвърлят в целевата сметка за Венецианското 
биенале.“ 

Председател 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. Така че предлагам да го гласуваме. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Общото събрание приема предложението на РК София-област: Парите, които се дължат от 
Централата към РК – София-област, да се прехвърлят в целевата сметка за Венецианското 
биенале. 

Гласували 258 делегати. 
Гласували “ЗА” – 180. 
Гласували “ПРОТИВ” – 49. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 29. 
Предложението е прието. 

 
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. „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“. 

Арх. Николай Баровски обръща внимание, че второто предложение – за споделеното работно 
пространство, не може да се случи, защото Камарата работи с изключително поверителна 
информация, съхранява лични данни, има архиви. 

Председателят подлага на гласуване предложението на арх. Владимир Милков. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
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. 
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Гласували 273 делегати. 
Гласували “ЗА” – 261. 
Гласували “ПРОТИВ” – 10. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
Предложението е прието. 

 
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 започнат 
консултации със своите евродепутати, за необходимостта, целта, смисъла и ползата в 
обществения интерес на предлаганата промяна.“ 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

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 започнат консултации със своите евродепутати за необходимостта, целта, 
смисъла и ползата в обществения интерес на предлаганата промяна. 

Гласували 260 делегати. 
Гласували “ЗА” – 229. 
Гласували “ПРОТИВ” – 18. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. 
Предложението е прието. 

 
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.“ 

Следва дискусия. 
Арх. Н. Баровски, арх. М. Христов и арх. П. Бакалова дават информация, че едно ОС в 

София не е с най-ниска цена, трудно е за организация; обикновено мястото се определя от УС на 
базата на оферти и се избира най-евтиния вариант.  

Арх. Николай Баровски: 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. 

Председател арх. Мартин Христов: Моля, гласувайте предложението на арх. Аврамов – 
следващото Общо събрание да се проведе в София. 

Гласували 216 делегати. 
Гласували “ЗА” – 61. 
Гласували “ПРОТИВ” – 115. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 40. 
Предложението не се приема. 
 

Арх. Христо Венков представя предложение 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.“  

Арх. Живко Железов: Това предложение № 12 е свързано и със следващото предложение - № 
13. 

Председател арх. Мартин Христов: Моля, гласувайте предложението на арх. Железов. 
Гласували 193 делегати. 
Гласували “ЗА” – 77. 
Гласували “ПРОТИВ” – 95. 
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Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 21. 
Предложението не се приема. 

 
Арх. Христо Венков представя следващото предложение на арх. Живко Железов: „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.“ 

Гласували 213 делегати. 
Гласували “ЗА” – 52. 
Гласували “ПРОТИВ” – 124. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 37. 
Предложението не се приема. 

 
Арх. Христо Венков представя предложение на арх. Стоян 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.“ 

Следват изказвания на арх. Стоян Тодоров, арх. Петко Костадинов, арх. Таня Вълканова, арх. 
Петкана Бакалова. 

Арх. Борислав Игнатов си прави отвод от състава на работната група. 
Арх. Мартин Христов изразява притеснение от поставения срок. Арх. Тодоров оттегля от 

предложението си поставения срок 30.03.2020 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общото събрание на КАБ  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. Състав на работната група: Петкана Бакалова, Стоян 
Тодоров, Петко Любенов, Николай Баровски, Мартин Христов. 

Гласували 214 делегати. 
Гласували “ЗА” – 134. 
Гласували “ПРОТИВ” – 54. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26. 
Предложението е прието. 

 
Арх. Христо Венков прочита предложение на арх. Марин Бакалов: „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.“ 
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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. 

Следват изказвания на арх. Марин Бакалов, ландш.арх. Александър Недев, арх. Николай 
Баровски, арх. Емил Сардарев, арх. Николов. 

Ландш.арх. Александър Недев: Колеги, предлагам да не се гласува това предложение, 
защото то противоречи на Устава на Камарата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 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 202 делегати. 
Гласували “ЗА” – 145. 
Гласували “ПРОТИВ” – 44. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. 
Предложението да не се подлага на гласуване предложението на арх. Бакалов се 

приема. 
 
Арх. Христо Венков: 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.“ 

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. 

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.“ 

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. 

Арх. Георгиев, арх. Емил Попов и арх. Златина Йорданова също се изказват в защита на арх. 
П. Бакалова. 

Председател 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. 

Ландш.арх. Веселин Рангелов призовава вносителите да оттеглят предложението си. 
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.“ 

Следват изказвания на арх. Евгени Велев, арх. Добромир Генов, арх. Мартин Иванов, арх. 
Костадин Христов, арх. Банко Банов, арх. Виктор Бузев. 
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Председателят арх. Мартин Христов подлага на гласуване предложението на 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.“ 

Гласували 165 делегати. 
Гласували “ЗА” – 43. 
Гласували “ПРОТИВ” – 96. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26. 
Предложението не се приема. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Мартин Христов закрива Деветнадесетото  редовно Общо 

събрание на Камарата на архитектите в България. 
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