
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УС на КАБ  

За периода 13.12.2019 – до момента 

/Предварителна версия за обсъждане на ОС на РК/ 

 

 Уважаеми колеги, 

 

Представям пред вас отчет за работата на Управителния съвет на КАБ за периода след 

последното ОС на КАБ, проведено на 13.12.2019г. На това ОС на КАБ беше избран за председател на УС 

на КАБ до довършване на мандата арх. Николай Баровски и за член на УС на КАБ беше избран арх. 

Емил Сардарев. 

Основните задачи пред УС за периода, очертани от ОС на КАБ, бяха да подготви отчетите и 

изборното ОС на КАБ през 2020г., да довърши гласуваните план-програми по ресори, както и да 

направи постъпки пред САБ да бъдат наети помещения в Централния дом на архитекта, както и да се 

сформира работна група по дигитализация. Освен тези насоки от ОС на КАБ, дейността на УС следваше 

и изникналите текущи задачи за периода. За съжаление, изричното решение на ОС на КАБ, 

Председателите на РК да преведат в срок до 31.01.2020г. всички дължими суми към националния 

бюджет не беше изпълнено (не е изпълнено и към момента), което затрудни текущата работа на КАБ 

по време на и без това трудната епидемична обстановка. 

1. ЗАСЕДАНИЯ 

От началото на 2020г. УС на КАБ е провел 6 (шест) заседания (присъствени и дистанционни чрез 

платформата ZOOM -  11.02, 28.02, 29.06, 31.07, 28.08 и 11.09) и три междинни обсъждания на 

конкретни проблеми чрез платформата ZOOM , а Оперативно ръководство е провело  15 (петнадесет) 

заседания.  След въвеждане на извънредното положение заради Ковид-19 и в последвалия период с 

противоепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването, които указваха да се 

въведе дистанционна работа на колективните управителни органи, беше въведена успешно 

практиката на дистанционно провеждане на присъствени заседания посредством платформата ZOOM, 

която е регламентирана и в правилника за работа на УС , приет още през 2017г. За съжаление, част от 

членовете на УС категорично отказваха да участват в онлайн заседания и изрично държаха 

заседанията да са само присъствени в зала (независимо от заповедите на МЗ), а друга част от колегите 

не желаеха да пътуват при рискова епидемична обстановка. Това създаде напрежение между самите 

членове на УС, защото трудно можеше да се постигне минимален присъствен кворум , при който и да е 

формат на провеждане и след обсъждане на въпросите, гласуването беше неприсъствено чрез 

системата на сайта на КАБ. За да се преодолее този проблем, в последните заседания на УС беше 

въведена смесена система на участие – част от членовете на УС присъстваха в зала, а друга част се 

включваха чрез системата ZOOM. Предвид на избягване на бъдещи проблеми от подобно естество би 

следвало спешно да се приемат промени в Устава на КАБ, които да регламентират заседанията на УС 

на КАБ във всякаква обстановка. 

 



2. ПОДГОТОВКА НА 20 ОС НА КАБ 

След като още в началото на месец  февруари 2020г. УС на КАБ определи дата за провеждане 

на 20 ОС на КАБ в края на м.април и началото на м.май и започна подготовката му, с въвеждането на 

извънредното положение се наложи ОС да бъде отложено поради обективна невъзможност за 

провеждането му. С въведените в последствие противоепидемични мерки се оказа невъзможно 

провеждането на ОС на вече приетото място „Уейв ризорт” и бяха проучени и гласувани нови оферти. 

Междувременно беше отправено запитване до МЗ и МРРБ за мерките, които следва да се спазват при 

провеждането на ОС на КАБ, като отговорът от МЗ е публикуван. След неколкократно онлайн 

обсъждане за възможни дати и места и на необходимите мерки, на заседанието на 31.07 бяха 

определени нови дата и място за 20 ОС на КАБ – 16 и 17.10.2020г. в Хотел „Рила” Боровец. 

3. ОФИС НА КАБ В ЦДА 

На база решението на ОС на КАБ да се отправи запитване до УС на САБ за възможност за 

наемане на помещения за офис на КАБ в сградата на ЦДА на ул. Кракра 11, беше изготвено и 

изпратено писмо. След положителен отговор на УС на САБ и последващи решения на УС на САБ и УС на 

КАБ за приемане на договорните условия, официално беше подписан договор за наем на помещения 

на втория етаж на ЦДА, като в същия договор са обединени и всички други наеми на помещения в 

страната, които се ползват от РК на КАБ. Периодът съвпадна с въвеждането на извънредното 

положение, което забави малко реалното преместване. В момента офисът на КАБ е преместен там 

частично, с оглед започване на ремонт на помещенията, а обзавеждането на КАБ, като и част от архива 

все още се намират на ул. Кракра 15. Забавянето на започването на ремонта се дължи на комплексни 

фактори, които включват неколкократна промяна на съгласуваното със САБ задание за параметрите на 

ремонта, избор на фирма и актуализиране на офертата спрямо последните изменения. Финалната 

оферта е гласувана от УС на КАБ на заседанието от 28.08.2020 г., но в момента отново тече съгласуване 

на параметрите със САБ, които искат промяна, като се очаква ремонтът да започне всеки момент. 

Работата на служителите на КАБ не е затруднена от забавянето, защото те работят предимно 

дистанционно на база заповедите с противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването. 

4. КООРДИНАЦИЯ СЪС СРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ИНИЦИАТИВИ НА МРРБ. 

За периода повечето инициативи по общата рамка на законодателството бяха координирани 

непрекъснато със сродните организации – САБ, КИИП, КСБ, Асоциацията на строителните 

предприемачи. Беше приет меморандум за дългосрочно сътрудничество с КСБ.  Бяха гласувани 

представители за няколко контактни работни групи (КАБ, КИИП, КСБ) с тематика Дигитализация, ЗУТ, 

Електронна система за предаване на проекти, които обаче не са се събирали поради извънредните 

мерки и летния период,  като координацията се осъществяваше от председателя на КАБ и 

заместниците му. Някои от съвместните инициативи са описани в следващите точки.  

По инициатива на МРРБ бяха проведени няколко срещи, в които участваха представители на 

КАБ (арх.Баровски и арх.Бакалова), на които сеобсъждаха техническите параметри, критериите  и 

форматите на бъдещите програми за саниране и градска среда. В бъдеще ще продължават.  Беше 

проведена и първата среща на работната група за Строително-информационен модел към МРРБ, в 

която взеха участие представителите на КАБ. Повече подробности за тази работна група – в отчета на 

ресор Квалификация. 



5. ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

Веднага след въвеждането на извънредното положение във връзка с Ковид-19, УС на КАБ 

започна работа по изготвяне на предложения за мерки за архитектурната колегия. Беше направена 

анкета към колегията. Бяха разгледани пакет мерки, включващи различни дейности, голяма част от тях 

касаеха, макар и малки, промени в законодателството – от електронно предаване на проекти, през 

целево финансиране на малки проекти до директни компенсаторни мерки. Беше изпратено общо 

писмо до МРРБ, с изброени мерките, на което ни беше отговорено в общ стил, че на този етап не 

можем да очакваме нещо. След като на национано ниво стана ясно, че финансови  мерки за сектора не 

могат да се очакват, работата по общия пакет беше замразена, но отделни точки продължиха да се 

разработват – най-вече предложението за създаване на национална електронна система за предаване 

на проекти в общините. 

6. КРЪГЛИ МАСИ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ 

Като ежегоден стратегически партньор на изложението Архитектурно-строителна седмица в 

Интер Експо Център София, през февруари 2020г. КАБ получи възможност да организира три кръгли 

маси в рамките на изложението, на които бяха представени ключови за колегията въпроси –  1. 

Проблемите на ЗОП; 2. "Инвестиционният процес в България - "мисията невъзможна". Проблеми и 

необходими промени в действащото законодателство." – концепция за промяна и електронна система 

за предаване на проекти; 3. Строително-информационния модел (СИМ) и неговото отражение върху 

сектора у нас и по света. Кръглите маси бяха организирани в партньорство с КИИП и КСБ, като на тях 

присъстваха и взеха участие широк кръг заинтересовани страни – представители на МРРБ, АОП, КАБ, 

КИИП, КСБ, Асоциацията на строителните предприемачи, Столична община, Висши учебни заведения, 

Фасилити мениджмънт асоциацията, БСУС и други. Пълен видеозапис на събитията можете да гледате 

на Facebook страницата на Камара на архитектите в България 

(https://www.facebook.com/ChamberOfArchitectsInBulgaria) . Към момента кръглите маси имат по над 6 

хиляди гледания  и са достигнали до над 19 000 потребители. Специално за кръглите маси беше 

разработена пилотна версия за система за електронно предаване на проекти, която беше 

демонстрирана на място. Събитията имаха широк отзвук и подпомогнаха по-нататъшното развитие на 

инициативите.  Както е отбелязано в отчета на ресор Практика, инициативата за разработване на 

електронна система за предаване на инвестиционни проекти продължи, беше изпратено писмо до 

МРРБ, Главния архитект на Столична община – арх.Здравко Здравков продължи също тази инициатива, 

като се сформира работна група (с участие на КАБ – арх. Баровски, арх. Христов, арх.Бакалова), която 

доразработи презентация на бъдеща система за предаване на проекти. Идеята беше представена на 

Министър-председателя Бойко Борисов и заместника му Томислав Дончев, като идеята е приета и в 

момента е сформирана втора работна група с участието на МРРБ, представител на Министерски съвет, 

Столична община и КАБ, която започва регулярни заседания с цел стартиране на пилотна версия на 

системата до м.март 2021г. 

Като продължение на кръглата маса за ЗУТ, КАБ участва в няколко работни срещи в НАГ, където 

се обсъждаха детайлно бъдещи предложения за промени в ЗУТ – по инициатива на Столична община 

и КАБ. В срещите участваха по покана на КАБ и главните архитекти на Варна и Карлово, което направи 

дебатите изключително полезни и отразяващи различи гледни точки.  Голяма част от предложенията 

са финализирани, но работата не е приключила. Тези предложения нямат нищо общо с последните 

внесени от Министерски съвет предложения за промени в ЗУТ. 

https://www.facebook.com/ChamberOfArchitectsInBulgaria


Гласуваната от Общо събрание на КАБ комисия за дигитализация направи няколко заседания 

и на практика постави основите на тематиката на кръглите маси – за ЗУТ и СИМ, където се обсъждаха 

възможностите за дигитализация, необходимите промени в законодателството и изграждането на 

електронна система за предаване на проекти. 

7. СТАНОВИЩА ПО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И РЕКАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

В рамките на периода, КАБ изготви и изпрати становища по серия текущи за обсъждане 

нормативни актове – становище по промени в ЗОП, Становищепо промени в Наредбата за детските 

градини, Общи предложения за ЗУТ, Становище по предложения за промяна в ЗУТ (5G мрежи), 

Становище до МОН по отношение наказателна процедура от ЕК срещу България във връзка с 

Директива 36. В момента се изготвя становище относно последните внесени промени в ЗУТ. Изготвени 

са и предложения за промяна в ЗУТ, касаещи възможност за електронно предаване на проекти и 

други. 

За периода КАБ реагира на няколко спорни обществени поръчки, като някои от тях бяха 

отменени (Подробности в отчета на ресор Нормативи). Продължи отстояването на позицията на КАБ 

срещу инженеринга, като в случая бяха продължени възможните процедури за Търга за изграждане на 

Детска болница -  сезиране на Европейския съд в Страсбург. 

Подробен отчет за дейността в тази сфера ще намерите в отчета на ресор Нормативи. 

8. СТАНОВИЩА ПО ПИСМА ОТ КОЛЕГИ 

Вече стана разпознаваема практиката за събиране на сигнали и писма от колегията на пощата 

signal@kab.bg. В нея се получават и писма по казуси от трети  страни, свързани с архитекти или с 

предварителни запитвания от инвеститори какви процедури следва да спазват в контеста на 

документите на КАБ. По част от тях беше отговорено своевременно. За голяма част от запитвания на 

колеги, отговори на писмата са изготвени, но предвид, че тази точка остава винаги последна в дневния 

ред на УС, много рядко се стига до нея и отговорите не са гласувани от УС. На последното заседание на 

УС за мандата следва тези писма да се приемат и да се изпратят отговорите. 

9. ДЕЙНОСТИ ПО РЕСОРИ 

Дейностите по ресори продължиха и през 2020г. на база гласуваното от ОС на КАБ 

продължение на план-програмите. Ключови инициативи бяха организацията на кръглите маси 

(съвместно между ресор Нормативи и Квалификация), системата за елетронно предаване на проекти 

(ресор Нормативи и Ресор Практика). Ресор Квалификация организира запис на още два обучителни 

семинара – в партньорство с БАИС и с АЛУ Кьониг Щал, както и за трета поредна година КАБ беше 

партньор на РЕМО „Етър“ за професионална работилница  и беше завършен наръчника за съдържание 

и оформление на инвестиционни проекти (част Архитектура и част Паркоустройство и 

благоустройство), който предстои да бъде отпечатан за предстоящото ОС.  Подробности може да 

прочетете в отчетите на съответните  ресори . 
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10. ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА 

Справката за разходите на националния бюджет на КАБ през 2020г. ( към 31.07) /за ОС ще бъде 

актуализирана/  без разходите на РК, е както следва: 

1. Фонд основен – ОРГАНИ / ОС, УС, КС, КДП/ - 20 000 лв. 

2. Фонд основен – общи разходи /наеми, консумативи, поддръжка и др./ - 93 000 лв. 

3. Фонд основен – заплати и осигуровки /включително на всички РК/ - 241 500 лв   , от които 

130 000 заплати служители /вкл. РК/, 38 000лв. заплати изборни длъжности и 73 500лв. 

осигуровки 

ОБЩО ФОНД ОСНОВЕН /без РК/ - 354 500 лв. 

4. ФОНД ЦЕЛЕВИ  -  33 700 лв. 

4.1. Квалификация /за изплащане дейности 2019 и 2020/ - 25 000лв. 

4.2. Нормативи  /само 2020/ - 8 700 лв. 

Общо разходи национален бюджет до 31.07.2020г. – 388 300 лв. 

 

Забележка: Горепосочените разходи са закръглени и не включват разходите, направени от РК през 

2020г. Включват заплатите на служителите на РК, които са за сметка на бюджетите на РК, но реално се 

изплащат от националния бюджет. За ОС ще бъде представена детайлна справка за бюджетните 

разходи, включително  периода до края на м. септември 2020г. Баланс за всяка година ще бъде 

представен допълнително, тъй като към момента РК дължат голяма сума на националния бюджет и не 

са разплатени всички приети дейности за 2019г. Поради тази причина в разходите на ресор 

Квалификация са включени и суми за дейности от 2019г. (16 000лв.) , които са изплатени през 2020г. 

Настоящият отчет за работата на УС през 2020г. е предварителен, за запознаване с колегията. За ОС на 

КАБ на 16-17.10.2020г. ще бъде допълнен и актуализиран. 

 

С уважение, 

Арх. Николай Баровски 

Председател на УС на КАБ 

21.09.2020г. 


