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 Уважаеми колеги, 

Бих искал с няколко думи да обобщя бюджетните проблеми на КАБ за мандата, с ясното 

съзнание, че този текст ще бъде предимно мой и информативен, тъй като не е поставян пред КБФ и 

УС, поради описаните по-долу причини.   

Като пряк участник в бюджетните комисии и сметки още в предишния мандат, мога да 

потвърдя, че още тогава моделът „30/70” беше изчерпал напълно възможностите си за финансиране 

на КАБ и създаваше неимоверни диспропорции вътрешно. Поради тази причина КБФ на предишния 

мандат беше предложила в края на мандата почти изцяло централизиран бюджет, на който никой не 

обърна внимание по време на изборите през 2016г. 

2016г. лятото, началото на новия мандат започна с дефицит в бюджета на УС с около 

80 000лв, което на практика постави УС в наведено положение да се моли на регионалните колегии и 

в частност техните председатели да финансират ключови основи дейности на КАБ. През това време и 

националното ръководство работеше без заплащане и без бюджет за дейност, коео е отразено в 

отчетите по ресори. Регионалните колегии имаха средно около 400 000лв излишък. 

През 2017г. ръководството на КАБ направи серия реорганизации и оптимизации на офиса и 

служители, с цел да се оптимизират разходите,з а да може все пак да се минимизира дефицита на УС 

от продължаващия модел 30/70. РК СОфия област отпусна целеви заем за нормативна дейност. За 

останалата дейност по ресори беше взето решение всички РК да оптпуснат пропорционално общо 

150 000лв заем, като идеята беше към края намандата заемът да се върне от повишени приходи в 

КАБ. В същото време ОС на КАБ отхвърли идеята за удостверение за обект, на което се базираше 

схемата за повишени приходи в КАБ и реално приходната част беше отрязана. Самият заем беше 

реално преведен към УС по средата на 2018г.  След серия разглеждания от УС на различни модели на 

финансиране, беше представен и приет от ОС на КАБ нов модел на разпределение както на 

приходната част, така и на разходната част – кой какво точно поема от разходите, което всъщност е 

ключово за неразбирането защо 30/70 не работи.   

Новият финансов модел, макар и да не е съвършен, е знаичтелно по-балансиран от гледна 

точка на това, че поне към края на годината няма някой в сериозен дефицит, пък друг в сериозен 

излишък. Въпреки това, за една година отново в РК се събра излишък от 350 000лв, а УС приключи на 

0.  Един от основните моменти в новия финансов модел беше оптимизацията на администрацията, 

която на практика гълта 90% от годишния бюджет на КАБ и за целева дейност средства не остават – 

нито в РК, нито в УС. Тази оптимизация обаче се случи единствено в националния офис, а 

регионалните колегии, макар,че бюджетът им следваше да бъде само за дейност, предпочетоха с 

него да плащат заплатите на служителите си. Тук следва да се отбележи, че в детайлно ниво , 

ситуацията на регионалните колегии е абсолютно разнородна и точно поради тази причина не може 

да се намери компромисен модел, който да е приемлив за всички и винаги има обструкции. От една 

страна членската маса е много неравномерно разпределена – РК София-град е с над 2000 члена, 

някои малки РК са с по 20-30 члена, а реално трябва да извършват една и съща дейност. Отделно, 

някои малки РК държат да имат офиси и служители и съответно ежегодно приклюват с дефицит ( 



някои до 8-10 000лв на годишна база дефицит, който на практика се отразява в баланса на 

централните сметки като недофинансиране) , други малки колегии нямат офиси и не правят нищо и 

години наред трупат скромния си бюджет докато се събере някаква смислена сума за дейност. Трети 

колегии пък генерират излишъци, защото са по-големи и могат да оптимизират дейността. Точно 

поради тази причина, решението в края на 2018г да се консолидира остатка от РК  ( въпросните 

350 000 лв) срещна пълен отпор от самите регионални колегии, като дори към момента това решение 

е изпълнено само от част от колегиите, предимно средна големина – Варна, Бугас, Пловдив, Стара 

Загора, Кърджали и др. Частичното изпълнение поражда непреодолими противопречия вътре в УС 

както между прякоизбранте в УС и РК, така и между самите РК, защото тези, които чинно са се 

издължили искат и другите да го направят, а другите категорично отказват да изпълнят това решение 

и чакат ОС да го отмени. Поради тази причина и заемът е върнат само на тези, които са си превели 

остатъците. В тази ситуация, от края на 2018г. на практика не може да бъде изчислен вътрешен 

баланс между РК и УС, защото въпросът е спорен как се смята – всеки дърпа „килимчето” към себе 

си. За този проблем неколкократно е сезиран и Контролния Съвет.  Балансите в приложените 

таблици са ОБщи за КАБ ( дори и между отделните РК балансът се сторнира, защото при някои 

колегии по-големия излишък се сторнира с дефицита при други).  Въпреки всички тези неуредици, УС 

все пак успя да реализира частично гласуваните план-програми по ресори. 

Друг основен проблем е системното недофинансиране на сметките на УС. Съгласно Устава, 

членските вноски се събират по регионални колегии, и следва самите председатели да преведат 

дължимите суми към УС. Това, обаче редовно не се случва. Дори въпреки изричните решения на ОС 

на КАБ от декември 2019г. Председателите на РК да преведат дължимите суми до края на м.януари, 

това не беше изпълнено от повечето от тях.  Така на практика ежемесечно следва председателят на 

КАБ да тегли от сметките на РК сумите, които по решение на ОС са на разположение на УС, а в 

отговор на това самите РК вместо да си изпълнят решението на ОС, вдигат скандал, че някой им е 

изтеглил парите. Това е системен проблем, който би следвало да се реши веднъж завинаги от ОС.  

В заключение мога да кажа, че пред бъдещия УС стоят изключително трудни за решаване 

въпроси от бюджетно естество. Ако към 2004г. вноската беше 2 МРЗ и административните разходи на 

КАБ бяха около 30-40% от бюджета, то към днешна дата, Вноската е около 0.4 МРЗ и 

административните разходи са около 90% от Бюджета, при почти максимална оптимизация. 

Свободния ресурс за дейност ( общо за РК и УС) е около 100 000 лв от годишните приходи и колкото е 

остатъка (той обаче все още е в РК). Много от колегите не могат да разберат, че тези 90% дали ги 

плаща УС или РК все са 90% и няма никакво значение дали е 30/70, 60/40 или нещо друго – 

генерално за КАБ. Това се отразява единствено на вътрешните баланси – дали УС ще е напълно 

блокиран или малките РК ще изпаднат в постоянен дефицит....  

С пожелания за успешни бюджетни решения за следващия мандат, 

Арх. Николай Баровски – председател на УС на КАБ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: ОТЧЕТИ 2018, 2019 и 2020г. 


