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П Р О Т О К О Л  № 28 
от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
 
 

Днес, 02.12.2019 г. (втори декември две хиляди и деветнадесета година) от 11.00 часа в гр. 
София, в сградата на Съюза на архитектите в България (ул. „Кракра“ № 11), беше проведено редовно 
заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ).  

При откриване на заседанието присъстваха 9 (девет) членове на УС от единадесетте, избрани 
от Общото събрание и 13 (тринадесет) от 28 (двадесет и осем) председатели на регионалните колегии. 
Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Управителният съвет няма необходимият 
задължителен кворум и не може законно да заседава и взема решения.  

Решенията по този протокол са взети с допълнително неприсъствено гласуване. 
 
Решенията от неприсъственото гласуване, проведено в периода между двете 

заседания на УС, са включени към настоящия Протокол № 28 на УС, а документацията е 
приложена към протокола: резултатите от гласуването; поименния вот на участващите и 
съпровождащата кореспонденция. 

 
Присъстващи членове на УС: арх.Николай Баровски – И.д. Председател на УС, арх. Мартин 

Христов – Зам.-председател на УС, арх.Петкана Бакалова – Зам.-председател на УС, арх. Владимир 
Милков, арх. Атанас Динев, арх. Банко Банов, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, 
арх.Кирил Кирилов, арх. Костадин Христов (замества арх. Стефан Гевренов), арх. Иван 
Трендафилов, арх. Петър Червеняшки (замества арх. Калина Мерудийска), арх.Стоянка Куюмджиева, 
арх.Любомир Дамянов, арх. Емил Дечев, ландш.арх. Саша Рулинска (замества арх.Мария 
Костадинова), арх. Николай Недков (замества арх. Атанаска Стодева), арх. Петко Любенов, арх. 
Христо Караянков, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита Козовска, арх. Петър Киряков, Присъстват общо 
22 души. 

На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Борислав Игнатов – Председател 
на УС, арх.Емил Жечев, арх. Здравко Попов, арх.Галина Антова, арх. Юрий Любомирски, арх.Мария 
Хлебарова, арх. Красимир Пампоров, арх. Невяна Йонова, арх. Емилия Христова-Цонева, арх.Бойко 
Столинчев, арх. Михаил Михайлов, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. Галя Цонева, арх. 
Иван Бакалов, арх. Красимир Генов и арх. Даниела Сивкова. 

Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Христо Чепилев - 
Председател на Контролен съвет (КС) и арх. Румен Йотов - Председател на Комисия по 
дисциплинарно производство (КДП). 

На заседанието присъстваха също Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ, арх. Марин Бакалов 
и други. 

Заседанието бе председателствано от арх. Николай Баровски – И.д. Председател на УС на 
КАБ.  

За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова. 
 
И.д. Председател на УС арх. Н. Баровски съобщи, че няма кворум от председателите на 

регионални колегии – присъстват 13 вместо необходимите 14 души. Предложи присъстващите членове 
на УС да обсъдят представените материали по дневния ред и да се проведе частично гласуване на 
решенията, което след това ще се допълни с неприсъствено гласуване от отсъстващите днес членове 
на Управителния съвет. 

Девет членове на УС, които не присъстваха на заседанието на УС на 02.12.2019 г. гласуваха 
неприсъствено, попълвайки таблицата с 10-те решения на УС по Протокол № 28 на УС: арх. Невяна 
Йонова, арх. Красимир Пампоров, арх. Юрий Любомирски, арх. Бойко Столинчев, арх. Здравко Попов, 
арх. Петко Костадинов и арх. Красимир Генов, арх. Иван Бакалов и арх. Боян Кръстев (представляващ 
арх. Емилия Христова-Цонева). 

Гласувани решения на Управителния съвет: 
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УС реши: 

УС приема отчета на арх. Мартин Христов за дейността и разходите по план програма на Ресор 

„Практика“. Докладът да се включи към материалите на ХІХ Общо събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 16  ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 25  ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 

УС реши: 
УС приема представения от арх. М. Христов документ „Препоръки за провеждане на архитектурен 
конкурс на Камара на архитектите в България и на Архитектурния съвет на Европа“. Препоръките да се 
изпратят на НСОРБ. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 16  ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 25  ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА  С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 

УС реши: 
УС приема отчета на арх. Николай Баровски за дейността и разходите по план програма на Ресор 
„Квалификация“ за 2018 г. и частичния отчет за 2019 г. Докладите да се включат към материалите на 
ХІХ Общо събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 13  ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 22  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
УС приема предложението на арх. Н. Баровски за провеждане на една лекция по устройствено 

планиране с лектор Жана Стойчева, с бюджет 2000 лева. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 13  ДУШИ: “ЗА” – 10; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 3; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 22  ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
УС приема да се поднови актуализирана версия на пакета стандарти на БИС за четене през сайта на 

КАБ за още една година 2020, стойност на абонамента 3000 лв. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 12  ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 21  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

УС реши: 
УС приема в срок до края на мандата да се обнови, актуализира специализираният продукт стандарти 

на БИС за архитекти с възможност за интеграция към сайта, общо за 5000 лева. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 12  ДУШИ: “ЗА” – 11; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 21  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

Изготвеното от ресор Нормативи становище (съгласно приложения текст) относно конкурса за проект 

на сградата на ректората на Медицински университет да бъде предоставено на арх. Шахпазов, за да 

му послужи по делото пред Върховен административен съд, както и да бъде изпратено на Медицински 

университет с искане възложителят да предостави достъп на КАБ до конкурсните проекти за 
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запознаване и проверка дали са налице нередности при оценяването във връзка с подадените сигнали 

от арх. Емил Попов, арх. Шахпазов и АДА. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 12  ДУШИ: “ЗА” – 11; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 21  ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Във връзка с получено от МРРБ писмо с изх. № 92-00-363/18.11.2019 г., ведно със становище на ДНСК 

относно правоспособността на проектантите за изработване на устройствени планове,  

УС реши: 
КАБ да информира административния орган МРРБ за незаконосъобразността на произнасянето му по 

материя извън неговия кръг на обвързана компетентност. Тази материя е в обхвата на компетентност, 

вменена на професионалните камари. КАБ да предприеме и всички други мерки за защита интересите 

и правата на членовете си, включително постигане на съдебно тълкуване на нормативната база по 

казуса. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 13  ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 22  ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
По предложение на арх. Петкана Бакалова УС реши КАБ да бъде партньор на групата във фейсбук 

„Проект за доброто“ в кампанията за ремонт на интензивното отделение на детската болница. 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 12  ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 7; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 21  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 
 

Следващото предложение за решение не беше прието поради липса на кворум – общо от присъствено 

и неприсъствено гласуване: 

„Управителният съвет приема Програма и Регламент на ХІХ редовно Общо събрание на КАБ.“ 
 ГЛАСУВАЛИ ПРИСЪСТВЕНО 10  ДУШИ: “ЗА” – 10; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 9  ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 19  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
Заседанието бе закрито от председателстващия заседанието арх. Николай Баровски в 17.30 часа.  
 

 ◊         ◊      ◊ 
 
 С писмо (изх. № ВК-053/3.12.2019 г.) И.д. Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати за 
неприсъствено гласуване предложения за решения по Протокол 28 на УС. 
 

УС реши: 
Приема Протокол № 55 от 14.11.2019 г. на  Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
28/02.12.2019 г. на   Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност заявилите архитекти – 7 бр. (в т.ч. 1 бр., на когото възстановява членството) и 
разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
2. Вписва в том трети раздел трети на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност съгласно чл. 229 ал.1  от ЗУТ заявилите архитекти – 2 бр. и разпорежда да им бъдат 
издадени съответните документи. 
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3. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с Ограничена 
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилите ландшафтни архитекти – 2 бр. (в т.ч. 1 
бр., на когото възстановява членството) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
УС реши: 

Приема Протокол № 56 от 14.11.2019 г. на  Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 
28/02.12.2019 г. на  Управителния съвет на КАБ: 
1. Вписва в том първи, раздел първи  на регистъра на архитектите с Пълна проектантска 
правоспособност заявилите ППП архитекти – 40 бр. (в т.ч. 12 бр. с променен статут от ОПП, 4 бр., на 
които възстановява членството и 1 бр. с променен статут от ППП съгласно чл. 230, ал. ал.3 и ал. 4 от 
ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
2. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска 
правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4  от ЗУТ заявилите ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 
от ЗУТ архитекти – 2 бр. и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи. 
3. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна 
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилите ППП по паркоустройство ландшафтни 
архитекти – 1 бр и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи. 
4. УС на КАБ отлага разглеждането на документите на кандидатите  за пълна проектантска 
правоспособност на: 
1. арх. Вероника Емилова Карлова РК София град – отлага поради липса на достатъчно 
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните 
мотиви:...... 
2. арх. Шабан Себахтин Шабан  РК София град - отлага поради липса на достатъчно доказателства 
за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните мотиви:...... 
3. арх. Александър Тихомиров Илиев № 05841 РК София област - отлага поради липса на 
достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със 
следните мотиви:.... 
4. арх. Евгени Антонов Дермански РК Ловеч - отлага поради липса на достатъчно доказателства за 
придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, със следните мотиви:.... 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
УС реши: 

Управителният съвет приема Протокол № 27 на Управителния съвет от  заседание, проведено на 
8.11.2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 22  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

УС реши: 
 
Управителният съвет приема Протокол № 34 на Оперативното  ръководство на КАБ от заседание, 
проведено на 13.11.2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20  ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

УС приема предложение от регистриран одитор Катя  Драгийска за извършване на независим 
финансов одит на годишните  финансови отчети на КАБ за 2018 и 2019 г. 
 ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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◊         ◊       ◊ 
 
 С писмо (изх. № ВК-055/23.12.2019 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски (избран за 
Председател на УС на КАБ на Общото събрание, проведено на 13 и 14 декември 2020 г.) изпрати за 
неприсъствено гласуване предложения за решения по Протокол 28 на УС, за които нямаше кворум на 
заседанието на 2.12.2019 г. и които касаят текущи задачи. 

 
УС реши: 

Управителният съвет упълномощава арх. Петкана Бакалова да подпише от името на КАБ договор за 

управление с арх. Николай Баровски като председател на УС на КАБ с месечно възнаграждение 

съгласно решение на УС от 11.02.2019 г. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
По предложение на Председателя на РК Ловеч  

УС реши: 
Управителният съвет приема да се сключи граждански договор с Иваничка Кирилова Кръстева за 2020 

година с месечно възнаграждение от 100 лева. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 

 
По предложение на Председателя на РК Велико Търново 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се продължи гражданския договор със служителя на КАБ Десислава 

Иванова за цялата 2020 година, при същите условия. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
Предложението на Председателя на РК София-област „УС приема да се изплати възнаграждение на 

арх. Гани Ганев в размер на 1050 лв. за участието му в ОЕСУТ в Община Костинброд.“ не беше 

прието. 
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 11; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Предложението на Председателя на РК Плевен арх. Емил Дечев „УС приема техническият 

сътрудник в РК Плевен Силвия Златкова да премине от граждански на трудов договор – за срок от 

6 месеца“ беше оттеглено от арх. Дечев по време на гласуването. 

Арх. Емил Дечев: „Съгласно решение на Съвета на КАБ РК-Плевен №1/08.01.2020 г., оттеглям 

предложението по т.2 от Протокол №28 на УС на КАБ. ОС на КАБ РК-Плевен ще приеме нов статут за 

техн. сътрудник, в съответствие с решенията на XIX ОС на КАБ – 12.2019 г. и ще направи ново 

предложение за гласуване на следващия УС на КАБ.“ 

 

◊         ◊       ◊ 
 
 С писмо (изх. № ВК-001/13.01.2020 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати на 
Управителният съвет за неприсъствено гласуване предложения за решения по Протокол 28 на УС – 
докладни записки от председатели на регионални колегии относно възнаграждения на технически 
сътрудници. 
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По предложение на Зам.-председателя на РК Стара Загора  
УС реши: 

Управителният съвет приема, поради напускане на техническия изпълнител на РК Теофана Станкова, 
да се сключи граждански договор с Председателя на Съвета на РК Стара Загора арх. Петър Киряков, 
който да изпълнява длъжността за срок от шест месеца – от 01.12.2019 г. до 31.05.2020 г. с 
възнаграждение 550 лева месечно. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.  
 
По предложение на Председателя на РК Силистра 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се увеличи възнаграждението на техническия сътрудник Гинка 
Калинова от 50 лева на 100 лева месечно. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По предложение на Председателя на РК Благоевград 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се сключи нов граждански договор със служителя на КАБ арх. Никола 
Дюлгеров за срок от шест месеца. Месечното възнаграждение да бъде променено от 350 на 388 лева. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По предложение на Председателя на РК Пловдив 

УС реши: 
Управителният съвет  приема да се сключи нов граждански договор с арх. Екатерина Генева за срок от 
шест месеца. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По предложение на Съвета на РК Кюстендил 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се сключи нов граждански договор със Стойка Гегова за срок от шест 
месеца, с бруто възнаграждение 720 лева - по 120 лева месечно. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По предложение на Съвета на РК София-град 

УС реши: 
Управителният съвет приема да се сключат граждански договори с Василка Спандониева за 
счетоводно обслужване за 6 месеца в размер на 1 МРЗ за всеки месец и с Павлина Димитрова за 
извършване на ежедневно почистване в офиса на ул. „Кракра“ № 11 за 6 месеца при същите условия 
до сега. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 23  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

◊         ◊       ◊ 
 
 С писмо (изх. № ВК-003/28.01.2020 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати на 
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложение за дати за провеждане на Общо 
събрание на КАБ – заседания на 30 април, 1 и 2 май 2020 г., също и три оферти за избор на място: от 
„Сол Несебър Ризорт“; Хотел „Самоков“ – Боровец и Хотел „Рила“ – Боровец. От трите оферти най-
много гласове имаше за „Сол Несебър Ризорт“ – 20. 
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УС реши: 

Управителният съвет  приема Двадесетото Общо събрание на КАБ да се проведе на 30 април, 1 и 2 
май 2020 година. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО. 

 
◊         ◊       ◊ 

 
С писмо (изх. № ВК-004/30.01.2020 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати на 

Управителния съвет за неприсъствено гласуване две оферти за избор на място на ХХ ОС на КАБ: от 
„Сол Несебър Ризорт“ и от „WAVE resort“. 

УС реши: 
Управителният съвет  приема Двадесетото Общо събрание на КАБ да се проведе в хотел WAVE resort, 
Поморие. 

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 28  ДУШИ:  

“ЗА” WAVE resort – 20 души; 

“ЗА” Сол Несебър ризорт – 6 души; 

„въздържали се“ – 2. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ............................................. 
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ 

        
ПРОТОКОЛИСТ:  ....................................................... 

ПЕНКА АНГЕЛОВА 
 

ПЕЧАТ 
 
 


