КАБ -УС

П Р О Т О К О Л № 34

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 11.09.2020 г. (единадесети септември две хиляди и двадесета година) от 11.00 часа в
гр.София в Зала 1 на ул. „Кракра“ № 11, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на
Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ във връзка с
чл. 21, ал. 6 от ЗКАИИП.
Управителният съвет заседава с едновременно осигуряване на присъствието на членовете на
УС на място в залата в гр. София и присъствието на членовете на УС чрез пряко и виртуално участие
посредством
видеоконферентна
връзка
през
ЗООМ
платформа
на
адрес:
https://us02web.zoom.us/j/81863875382?pwd=QzZaWlBtMXJhT1pyYUxTdmU4MHVXUT09 на основание т.
I, 2 от Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на
същата, с която са въведени задължителни противоепидемични мерки на територията на страната от
01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. включително, за организиране на дистанционна форма на работа на
колективните органи за управление.
На заседанието присъстваха 8 (осем) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото
събрание и 19 (деветнадесет) от 28 (двадесет и осем) председатели на регионалните колегии.
Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Управителният съвет има необходимият
задължителен кворум и може законно да заседава и взема решения.
Част от 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 № 34 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 – Председател на УС, арх. Мартин Христов
– Зам.-председател на УС, арх.Петкана Бакалова – Зам.-председател на УС, арх. Банко Банов, арх.
Атанас Динев, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов, арх. Емил Сардарев, арх. Никола Дюлгеров
(замества арх. Здравко Попов), арх. Костадин Христов (замества арх. Стефан Гевренов), арх. Люба
Еленкова, арх. Петър Червеняшки (замества арх. Калина Мерудийска), арх.Мария Хлебарова, арх.
Красимир Пампоров, арх. Боян Кръстев (замества арх. Емилия Христова-Цонева), арх.Бойко
Столинчев, арх. Емил Дечев, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. Атанаска Стодева, арх.
Петко Любенов, арх. Христо Караянков, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита Козовска, арх. Георги
Чернев (замества арх. Петър Киряков), арх. Красимир Генов и арх. Даниела Сивкова. Присъстват
общо 27 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Владимир Милков, арх.Емил
Жечев, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Иван Трендафилов, арх. Юрий Любомирски, арх.Стоянка
Куюмджиева, арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх.Любомир Дамянов, арх. Михаил Михайлов,
арх.Мария Костадинова, арх. Галя Цонева и арх. Иван Бакалов.
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 присъстваше Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ.
Заседанието бе председателствано от арх. Николай Баровски – Председател на УС на КАБ.
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.
Председателят на УС арх. Николай Баровски откри заседанието и предложи с едноминутно
мълчание да се почете паметта на арх. Атанас Тосев, починал на 4.09.2020 г., архитект с несъмнен
принос за основаването и развитието на КАБ. (Всички стават, минута мълчание).
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Арх. Емил Сардарев обърна внимание, че за заседанията на УС се представят материали в
последния момент, предлага те да не бъдат разглеждани. Поиска да се представи за Общото
събрание справка за това кои членове на УС и кога са отсъствали от заседания, попита какви мерки за
санкциониране са взети. Арх. Н. Баровски отговори, че съгласно Правилника за работа на УС до три
дни преди заседанието може да се изпращат материали. Справка за отсъствията на членовете на УС
ще бъде направена и представена за следващото заседание.
Арх. Николай Баровски уточни, че гласуването ще става като първо се преброяват гласовете на
присъстващите в залата, а след това на участниците on-line (с вдигане на ръка и гласово
потвърждение).
Председателят на УС арх. Николай Баровски представи проект за дневен ред на настоящото
заседание.
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ДНЕВЕН РЕД
1.
Информация на Контролен съвет – докладва арх. Христо Чепилев
2.
Информация на Комисия по дисциплинарно производство – докладва арх. Румен Йотов
3.
Приемане на протокол № 33 на Управителния съвет и протоколи на Оперативно
ръководство – докладва арх. Николай Баровски
4.
Свикване и организация на ХХ Общо събрание на КАБ - докладва арх. Николай
Баровски
-Дневен ред на ОС и регламент, програма на ОС;
-Доклади и отчети за ОС;
-Технически екип, командировки
5.
Бюджет и финанси
-Бюджет на КАБ;
-Докладна записка от РК Плевен относно възнаграждение на техническия сътрудник
6.
Доклади на зам.-председателите по ресори
7.
Писма до Управителния съвет на КАБ
-Писмо от председателя на РК Шумен относно казус за неплащане хонорари към проектантски
колективи от страна на Община Хитрино;
-Писмо от Силвия Златкова за реализация на изложба в София „реВизията на Севера“;
-Предложение за спонсорство от „Интегра Консулт Проект“ за образователна инициатива –
архитектурно проектиране
8.
Разни
По т. 1 от дневния ред: Информация на Контролен съвет
Председателят на КС арх. Христо Чепилев съобщи за проведено съвместно заседание на КС с ОР,
на което се е обсъждало как с приключването на работата на настоящото ръководство на КАБ да се
изчистят всички вътрешни финансови задължения и заеми. Арх. Чепилев подчерта, че председателите
на регионални колегии имат задължение за излъчените делегати за ОС - да отговарят на
необходимите съгласно ЗКАИИП и Устава на КАБ условия, като за целта трябва да попълнят
представените декларации.
По тази точка от дневния ред беше обсъден въпроса за изискването към кандидатите за членове
на УС и КС да имат десет години проектантски стаж. Беше уточнено, че това не означава десет години
членство в КАБ. За проектантски стаж се считат също и тези години, признати от Комисията по
регистъра. Чрез декларацията кандидатът заявява, че отговаря на това изискване и може да
представи доказателства.
По т. 2 от дневния ред: Информация на Комисия по дисциплинарно производство
Председателят на КДП арх. Румен Йотов представи предложение за решение на УС (писмо вх. ВК058/03.09.2020 г.) относно декларирането от всеки член на КАБ на обстоятелства, свързани с неговата
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правоспособност. Предложението е: „Преди получаването на удостоверението за проектантска
правоспособност за следващата календарна година всеки член на КАБ да попълни и подпише
декларация, в която да декларира участие в административен орган или строителна фирма или дали е
свързано лице с такива служители. УС да възложи изготвянето на образец на такава декларация на
юрист. В декларацията задължително да присъства текста на чл. 32 от ЗКАИИП: „Дисциплинарно
нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон, устава на съответната камара и
професионалния кодекс, решенията на управителния съвет и общото събрание, както и: 4. Укриване на
важни обстоятелства при вписването като проектант; както и задължението в 14-дневен срок да се
декларира всяка промяна, свързана с ПП.“
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложението на арх. Румен Йотов и възлага на юридическия екип на
КАБ да изготви в срок до следващото заседание на УС образец на такава декларация. УС да приеме
текста на декларацията преди следващото ОС на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По тази точка от дневния ред арх. Р. Йотов коментира отговора от председателя на УС арх. Н.
Баровски (писмо изх. № ВК-039/12.08.2020 г.) на поставени от КДП въпроси относно изпълнението на
наложени дисциплинарни наказания на членове на КАБ.
Последва дискусия.
Арх. Б. Банов направи предложение да се изготвят правила относно уведомяването, действията и
отговорностите на процесуалния представител на КАБ в съдебното дело, Управителния съвет и
регионалните колегии за прилагане на влязло в сила дисциплинарно наказание: как се връща и
съхранява печата за ПП на наказания член на КАБ; кой следи за плащането на наложените глоби и
съдебни разноски по делото и т.н.
Арх. П. Бакалова се съгласи, че трябва да се изготви регламент, вътрешни правила в КАБ.
Необходимо е да се публикува на сайта в регистъра на КАБ за отнетото право на наказания.Но ако е
необходимо, да се уведомят и общините в България, че наказаният член на КАБ няма право да
проектира, като се посочи и срока на отнетото право.
По т. 3 от дневния ред: Приемане на протокол № 33 на Управителния съвет и протоколи на
Оперативно ръководство
Председателят арх. Николай Баровски представи Протокол № 51 на Оперативното ръководство от
заседание, проведено на 2.09.2020 г. и Протокол № 33 на УС от заседание, проведено на 28.08.2020 г.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 51 на Оперативното ръководство от заседание, проведено
на 2.09.2020 г.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 33 на Управителния съвет от заседание, проведено на
28.08.2020 г.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 4 от дневния ред: Свикване и организация на ХХ Общо събрание на КАБ
Председателят арх. Николай Баровски прочете подготвените проекти на дневен ред, програма и
регламент на ХХ Общо отчетно-изборно събрание на КАБ.
В хода да последвалите дискусии бяха предложени следните промени в предложените проекти:
ПРОТОКОЛ № 34/11.09..2020 Г.

3

КАБ -УС

Дневен ред на Двадесето редовно отчетно-изборно Общо събрание на КАБ
Арх. Румен Йотов предложи уточняваща формулировка в т. 3. - Отчетът за дейността на
Комисията по дисциплинарно производство не е за 2019 г., а за периода от м. май 2019 г., когато е
избран сегашния състав на КДП, до м. октомври 2020 г.
Постъпиха няколко предложения да отпадне т. 13 „Други“ от дневния ред.
Арх. Банко Банов предложи по-рано да бъде поставена точката за избор на нов Председател и
нови членове на Управителния съвет и за нов Председател и нови членове на Контролния съвет, с
формулировка „приемане на кандидатури“. Да стане т. 4 в дневния ред.
Арх. Баровски в изказването си подчерта, че не може да има нов избор преди да са минали
отчетите на досегашното ръководство на КАБ, преди да са освободени от поста и отговорност
председателите и членовете на УС и КС. В програмата на ОС може да се предвиди по-рано време,
примерно до 13 часа на 16.10.2020 г. да се приемат кандидатури.
Гласуване на предложението на арх. Банко Банов: Да има нова точка 4 в дневния ред на ОС:
„Приемане на кандидатури за нов Председател и членове на УС и нов Председател и членове на КС“.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 12; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Арх. Иван Аврамов предложи редакционна промяна в т. 6, в проекта за решение: „ОС на КАБ
освобождава от поста и от отговорност: предишния Председател на Управителния съвет с мандат
2016 – 2019 г. арх. Борислав Александров Игнатов, Председателя на Управителния съвет с мандат
2019 – 2020 г. арх. Николай Николаев Баровски и членовете на Управителния съвет (изброяват се с
трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020 г.“
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл.
17, ал. 2, чл. 18, ал. 1 от от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране във връзка с чл. 29 ал. 2 и ал. 4 от Устава на КАБ, свиква Двадесетото редовно отчетноизборно Общо събрание (ОС) на КАБ на 16 и 17 октомври 2020 г. в Зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к.
Боровец, с начален час 10.00 часа на 16.10.2020 г. при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение:
ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за мандат 2016-2020 г.;
2. Отчет за дейността на Контролния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС
на КАБ приема отчета за дейността на КС за мандат 2016-2020 г.;
3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода от месец май
2019 г. до месец октомври 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за
дейността на КДП за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.;
4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на годишен финансов отчет за 2018 и за 2019
г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема ГФО за 2018 г. и ГФО за 2019 г.;
5. Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.;
Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и
частичен отчет на Бюджет 2020 г.;
6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет за изминалия
мандат 2016 – 2020 г. Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от
отговорност: предишния Председател на Управителния съвет с мандат 2016 - 2019 г. арх.
Борислав Александров Игнатов, Председателя на Управителния съвет с мандат 2019 2020 г. арх. Николай Николаев Баровски и членовете на Управителния съвет (изброяват се
с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020г.
7. Освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет за изминалия мандат
2016 – 2020г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност
Председателя и членовете на Контролния съвет (изброяват се с трите им имена) за
изминалия мандат 2016 – 2020 г.
8. Избор на нов Председател и нови членове на Управителния съвет с нов мандат от четири
години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите
ПРОТОКОЛ № 34/11.09..2020 Г.
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9.

10.
11.
12.

имена) и нови членове на Управителен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири
години 2020 – 2024 г.;
Избор на нов Председател и нови членове на Контролния съвет с нов мандат от четири
години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите
имена) и нови членове на Контролен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години
2020 – 2024 г.;
Приемане на Бюджет на КАБ за 2021 година; Проект за решение: ОС на КАБ приема
Бюджет на КАБ за 2021 г.;
Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ
приема изменения и допълнения на Устава на КАБ;
Приемане на решения на Общото събрание на КАБ, въз основа на внесени предложения от
членове на КАБ и от делегати на XX ОС на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема
решения на Общото събрание на КАБ по предложения на членове на КАБ и делегати на XX
ОС на КАБ.

ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

(почивка от 13.00 до 15.00 часа)
По т. 4 от дневния ред: Свикване и организация на ХХ Общо събрание на КАБ (продължение)
Програма на Двадесето редовно отчетно-изборно Общо събрание на КАБ
Председателят на УС арх. Н. Баровски откри следобедната сесия на заседанието и предложи да
се обсъжда програмата на ОС точка по точка.
Арх. Кирил Кирилов направи предложение в точките за отчетите да се запише „разискване по
публикуваните доклади и гласуване“, да не се четат докладите.
Арх. Н. Баровски и арх. П. Бакалова изразиха несъгласие – без отчет не може да се дебатира,
макар и кратки, трябва да има презентации.
Арх. Б. Столинчев поиска УС да гласува срок – например до края на следващата седмица, в който
да бъдат представени отчетите на ръководството за ОС, те да се дебатират на отчетно-изборните
събрания на РК, така делегатите ще бъдат запознати със съдържанието им. А самите отчети да са
структурирани така: цели, изготвени документи, приети документи.
След обсъждане членовете на УС се съгласиха формулировката за отчета за дейността на УС в
програмата на ОС да бъде: „Кратка презентация, обсъждане и приемане на публикуваните отчети за
дейността на УС за 2016-2020 г.“ Според арх. Иван Аврамов същата формулировка трябва да бъде и
за отчета на Контролния съвет.
Арх. И.Аврамов напомни за предложение на арх. Мартин Христов – представянето на
кандидатурите да се изтегли по-рано; има резерв от един час след отпадане на точката „Други“ от
дневния ред. След разисквания беше определен като възможен най-рано час 17.00 за представяне на
кандидатурите, след почивката за кафе-пауза.
Арх. Христо Чепилев предложи отчетът на Контролния съвет да бъде след доклада на Комисията
по дисциплинарно производство.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема представения от Председателя на УС проект на Програма на
Двадесетото Общо събрание на КАБ, с направените промени.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

УС реши:
Предварителните отчети за дейността на УС – по ресори и обобщен, да бъдат представени в срок
до 21.09.2020 г. Те ще бъдат обсъдени и приети от УС като окончателни на последното заседание на
Управителния съвет.
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Управителният съвет реши на 6 октомври 2020 г. да се проведе заседание на Комисията по
бюджет и финанси, а на 9 октомври 2020 г. – заседание на Управителния съвет.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

Регламент на Двадесето редовно отчетно-изборно Общо събрание на КАБ
Председателят на УС арх. Н. Баровски прочете проекта на Регламент на ОС и предложи да се
обсъжда точка по точка.
Последва дискусия.
Арх. Иван Аврамов предложи да отпадне предвидената в проекта Комисия по регламента. Той е
против да се утежнява с нов орган работата на ОС. В последвало гласуване само 7 души от УС бяха
„за“ това да има Комисия по регламента, затова този текст отпада.
Арх. Н. Баровски предложи за всяка от останалите три комисии, които подпомагат работата на ОС,
да се допълни какви са правомощията им – за Комисията по регистрацията, Комисията по избора и
Комисията за решенията на ОС.
Арх. М. Козовска предложи да се запише в регламента, че оператори на системата за гласуване са
само служители на КАБ. Арх. Козовска предложи още да се добави в проекта на регламент, че и
членове на Контролния съвет могат да искат ръчно преброяване, освен членовете на УС.
Арх. Емил Проданов изрази несъгласие с текста на декларацията, представена от Контролния
съвет. Тя не е приета от УС и съдържа ограничителен режим съгласно чл. 230 от ЗУТ, съдържащ се в
Устава на КАБ (чл. 13, ал.1., т. 5). ЗКАИИП не предвижда такива ограничения.
Председателят на УС предложи да има специален печат на Комисията по избора, с който да се
подпечатват бюлетините.
В хода на обсъждане отпадна и текстът, че всеки заседателен ден се извършва изходяща
проверка. Остава изходяща проверка да има в 17 часа на последния ден на ОС.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема представения от Председателя на УС проект на Регламент на
Двадесетото Общо събрание на КАБ, с направените промени.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема да бъдат командировани най-малко десет служители на КАБ за
подпомагане работата на ХХ Общо събрание на КАБ, като им бъде заплатен извънреден труд и
командировачни разходи.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

УС реши:
Управителният съвет приема да бъдат поканени да присъстват на ХХ Общо събрание на КАБ
юристите, които обслужват КАБ: Емилия Ушакова, Цвета Йоцова-Стоева и Христо Казармов, като им
бъдат поети командировачните разходи и хонорар.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

УС реши:
Управителният съвет приема да бъде поканен на ХХ ОС на КАБ на 17 октомври 2020 г. юрист Борис
Милчев като консултант на КАБ (без заплащане на хонорар, с поемане на разноските по престоя и
пътуването му).
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

.
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По т. 5 от дневния ред: Бюджет и финанси
Поради липса на кворум тази точка от дневния ред не беше разгледана.
По т. 6 от дневния ред: Доклади на зам.-председателите по ресори
Арх. Николай Баровски представи докладна записка за дейността на Комисия „Квалификация“,
която беше обсъдена на заседанието, но поради липса на кворум нямаше решение.
Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 17 часа.
◊

◊

◊

С писмо (изх. № ВК-045/11.09.2020 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложение за решение по т. 6 от дневния ред,
което беше обсъдено на заседанието, но нямаше кворум за да бъде гласувано. Във връзка с
приключването на мандата арх. Н. Баровски предложи УС на КАБ да одобри финални плащания за
извършена работа по дейностите на ресора, включени в одобрената план-програма на ресора от ОС
на КАБ за 2019 г. и продължена с решение на ОС на КАБ и през 2020 г.
По предложение на арх. Николай Баровски
УС реши:
Управителният съвет приема представената от арх. Николай Баровски докладна записка, със следните
плащания по дейности:
1. Стандарт и темплейти: Да се изплатят остатъчните суми на разработчиците на темплейтите и
на графичния стандарт, включително на коректорите на документа. Сумите вече са гласувани
от УС и залегнали като разход в план-програмата. Да се поръча печатно издание на графичния
стандарт с предпечатна подготовка в тираж около 1000 бройки, които да са готови за ОС на
КАБ и да се раздадат на делегатите. Бюджет – до 5000 лв. от неизразходвани пера в бюджета
на ресор Квалификация.
2. Възнаграждения на представителите в дипломни комисии: Да се изплатят възнаграждения на
представителите в дипломните комисии, общо в размер на 5120 лева: арх. Атанс Динев – 640
лв.; арх. Алеко Христов – 1120 лв.; арх.Ралица Баракова – 800 лв.; арх. Васил Василев – 640
лв.; арх. Христо Венков – 480 лв.; арх. Мартин Микуш – 640 лв.; арх. Десислава Димитрова –
480 лв.; арх.Емил Стоянов – 320 лв.
3. Достъп до системата на БИС: Да се плати абонамента за достъп до системата на БИС за още
една година – до 5000лв. от предвиденото перо в бюджета на ресора (свободен ресурс от 15
000лв., от които отчетени за плащане 6700 лв. за тази дейност, но неразплатени). Да се
изплати възнаграждение по граждански договор на инж. Ирен Дабижева от БИС за изнесена
през 2019 г. лекция (записът на лекцията е на сайта на КАБ) – 480 лв. от същото бюджетно
перо на ресора.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

◊

◊

◊

С писмо (изх. № ВК-051/30.09.2020 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложения за решения,свързани с организацията
на Общото събрание на КАБ.
УС реши:
Управителният съвет приема стенограф на ХХ Общо събрание на КАБ да бъде Божидарка Бойчева. Да
се сключи граждански договор с нея, съгласно предложеното от нея заплащане 7 лева на
машинописна страница.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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УС реши:
Управителният съвет приема предложената оферта от „Вайб Системс“ ЕООД за видеозаснемане на
ХХ ОС на КАБ съгласно предложена цена 1836.80 лева.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС списък на служителите на КАБ,
които ще бъдат командировани от 15 до 17 октомври 2020 г. в хотел „Рила“ – Боровец да подпомагат
работата на ХХ Общо събрание.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема такса за фирмите, които ще имат рекламно участие - щандове във
фоайето на Зала„Рила“ 780 лева на ден. Щандовете на останалите фирми ще бъдат в Зала
„Интернационал“, таксата е 450 лева на ден (съгласно решение на УС по Протокол № 29/11.02.2020 г.)
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема да се отпечатват на хартия отчетните доклади за ХХ ОС, без
приложенията.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

◊

◊

◊

С писмо (изх. № ВК-053/02.10.2020 г.) Председателят на УС арх. Николай Баровски изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложение за промяна на датата на заседанието
на УС – да бъде на 10.10.2020 г., във връзка с насрочена важна среща в МРРБ на 9.10.2020 г. за
бъдещата електронна систена за предаване на проекти, в която ще участват и членове на УС.
УС реши:
Управителният съвет приема предложението на Председателя на УС да се промени датата на
следващото заседание на УС – вместо на 9.10.2020 г. да бъде на 10.10.2020 г.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .............................................
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ
ПРОТОКОЛИСТ: .......................................................
ПЕНКА АНГЕЛОВА
ПЕЧАТ
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