
                                           ОТЧЕТ на арх. Атанас Динев 

                                             член на ОР и УС на КАБ 

 

1. Като пряко избран член на УС на КАБ, участвах във  всички негови (редовни и  

      on – line ) заседания, освен едно, поради здравословни причини. 

2. След оттеглянето на арх.Борислав Игнатов, бях избран за член на ОР, където 

съм участвал редовно в заседанията и подкрепял всички негови решения. 

3. Участие редовно в заседанията и дейността на Комисията по Квалификация 

към КАБ. 

4. Като представител на КАБ, участвувах във всички заседания (през 2016; 2017; 

2018; 2019 и 2020г.) на ОЕСУТ (специализиран състав на общинския експертен 

съвет по устройство на територията), за разглеждане на инвестиционни 

проекти. 

5. Участвах в дискусии и лекции в традиционния двудневен обучителен семинар 

„Традиция и съвременност – въвеждане и съхранение на уникалния характер 

на традиционното българско жилище в региона на Централна Стара планина“ – 

2016г.; 2018г.; 2019г. 

6. Участвах в дискусии, организирани от Министерски съвет – Национална 

агенция за професионално образование и обучение, относно професиите: 

„Реставратор – изпълнител“– (втора степен на професионална  квалификация) 

        и „Техник – реставратор – (трета степен на професионална квалификация),     

проведени в БТПП на 16 май 2016г. и 15 юни 2016г. в Министерството на 

културата. 

7. Участвувах в дискусия с министъра на културата за работата на НИНКН към 

Министерството на културата и повишаване на ефективността му. 

8. Участвувах във всички дипломни комисии към Архитектурния факултет на 

УАСГ през (2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г.; 2020г.). 

9. Взех участие в Ректорски съвет на УАСГ и Декански съвети на Архитектурния 

факултет към УАСГ. 

10.  Член на журито на студентски конкурс от смесени екипи от УАСГ; НБУ и 

Художествената академия на тема: „Благоустройство на пространството около 

извора до Софийската централна баня. 

11.  Член на жури в конкурса –„Пешеходни надлези по Околовръстен път, 

гр.София“ 

12.  Член на жури за избор на Изпълнителен директор на Началник – отдел към 

Висш Съдебен Съвет за управление на имотите на Министерството на 

правосъдието. 



13.  Член на жури в конкурс на тема: „Стара Загора – град на поетите. 

Благоустрояване на пространството около музей „ Литературна Стара Загора“ 

и контактна зона“ – 2018г.;2019г. 

14.  Член на жури в конкурс – „Възстановяване на Войнишкия паметник пред 

НДК“, гр.София. 

15. Член на международното жури на Световното архитектурно Триенале – 2018г., 

гр. София. 

16.  Консултирах, изказвах становища и давах интервюта по казуса „Маринела“ в  

БТВ; Нова ТВ и форуми в мрежата. 

17.  Член на журито в конкурса на тема: „Стара Загора – Център на Вселената“ – 

2019г. 

18.  Член на журито в конкурса „Баня на годината -2019г. “ на Идеал Стандарт. 

19.  Председател на журито в конкурса „Архинова – 2019г.“ 

20.  Член на журито „Къща на годината – 2019г.“ на списание Идеален дом. 

21.  Участвувах в сутрешния блок на БНТ – „Денят започва с култура“ – по 

проблемите и реализацията на проекта за обновяване на ул.Солунска, ул.Граф 

Игнатиев и пространството пред храма „Свети Седмочисленици“. 

22.  Участвувах в предаването на БНР по проблемите на градската среда, по повод 

празника на гр.София – 2019г. 

23. Бях  регионален представител към акредитационната комисия на RIBA 

(Кралския институт на Британските архитекти), по време на тяхната тридневна 

визита в УАСГ – 2019г. 

24. Участвувавах в сутрешния блок на БТВ, във връзка със случая „АЛЕПУ“ – 

строежа на така наречената „Подпорна стена“ 

25. Участвувах в сутрешния блок на БТВ във връзка с разширенията на бул. Цар 

Борис III и проблемите, очаквани след откриването на „Околовръстен път“ в 

посока „Княжево“. 

26.  Участие в три публични дискусии във връзка с проекта на „Националната 

детска болница“ и възлагането на Обществена поръчка без задание, проект и 

ползването на стара стоманобетонова конструкция. 

След като получих доверието и бях избран от колегите неочаквано на XIV ОС, 

започнах участията си в заседанията на УС с ентусиазъм и настроение за сериозна и 

делова работа. 

 Първите заседания бяха обнадеждаващи. 

Младия нов председател с осанка, представи нови идеи и визия за бъдещето 

функциониране на КАБ. Това бе подкрепено с прозрачност (видеозаснемане) на 

заседанията. 

Те станаха достъпни (в реално време) за колегията. Това предопредели деловитост и 

стегнато провеждане на заседанията. Също така изискваше добър тон, правилен език 



и разум в дискусиите, както и  внимание към темите, въпросите за разискване и 

решение. Това обаче не се хареса на наследеното статукво. Не разрешиха 

заснемането и излъчването на заседанията под предлог, че се нарушават някакви 

лични права. 

Възцари се тягостна атмосфера. Изчезнаха усмивките, деловият тон и ентусиазъм. 

Даде се превес на безплодни спорове и безкрайни дискусии по несъществени 

въпроси. Отхвърляха се почти всички предложения и нови идеи от платформите на 

председателя и заместник председателите, и ръководените от тях комисии. Всичко 

това бе придружено с недисциплинираност, обиди и нападки. Това се пренесе и в 

атмосферата и провеждането на обсъждания на КАБ.  

Спомнете си,  как трудно и с какви обструкции и съмнения, се прие  електронното 

гласуване.  

Припомнете си закъсненията, неспазването на реда и времето на изказванията, 

напусканията с проваляне на кворума. 

Какво постигнахте омаскаряването  „изгонването“ на председателя арх. Борислав 

Игнатов? - Нищо, само негативи.  

Въпреки всичко през този мандат се заговори, в и чрез публичните медии, за 

архитекта и архитектурната професия. Бяха спрени или обжалвани десетки 

процедури по обявяването на ОП (обществени поръчки) и конкурси. Бяха проведени 

кръгли маси, пресконференции, както и медийни прояви, където бяха провеждани и 

разисквани актуални и болезнени въпроси, свързани с професионалната дейност на 

архитекта, засягащи цялото общество. 

Представям си и се надявам, избраните членове на Управленските органи на КАБ, да 

се доказани и реално практикуващи архитекти, можещи да работят в екип, да ценят 

времето, да уважават чуждото мнение и достойнство, и авторитета на колегите си. 

 

 

 

 

 

    гр.София 

    октомври 2020г.                                                                               арх.Атанас Динев   


