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На 16 октомври и 17  октомври 2020 г. в  Курортен комплекс 

Боровец, хотел „Рила“, зала „Рила“ се проведе ХХ редовно Общо отчетно-

изборно събрание на Камарата на архитектите в България. 

Събранието беше открито на 16.10.2020 г. в 11,05 ч. и  беше 

ръководено от председателя на Камарата арх.Николай Баровски. 

 

 

ПЪРВА СЕСИЯ 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 

16 октомври 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Уважаеми 

колеги, добре дошли.  

(Звучи химнът, всички делегати стават прави.) 

Благодаря на всички. Обявявам за открито ХХ Общо отчетно 

изборно събрание на Камарата на архитектите в България. 

Ще помоля някой от техническите служители, които се занимават с 

регистрацията, да ни съобщи бройката на регистрираните делегати. Докато 

това се случи, предлагам, както повелява традицията, в началото на всяко 

общо събрание да почетем с минута мълчание всички тези колеги, които 

ни напуснаха през изминалата година. Те са общо седем на брой, като един 

от тях е почетен член на КАБ. Това е арх. Атанас Тосев, мисля, че всички 

го знаете. Така че предлагам да ги почетем с минута мълчание. 

(Делегатите стават на крака, за да почетат починалите си 

колеги.) 

Ще помоля на екрана да се появи дневният ред на събранието. Като 

за начало на всяко едно събрание следва да изберем работни органи. Но 

преди да направим този избор предлагам да се включи първото пробно 

гласуване, което е и тест за електронните устройства. Резултатите са на 

екрана, който виждате. Моля всеки да си включи устройството и да 
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натисне която и да е от опциите – 1, 2 или 3. За тези, които са за първи път, 

1 е „за“, 2 е „против“ и 3 е „въздържал се“. 

В момента в залата присъстват 205 делегати.  

Може би в началото трябва да изберем работни органи. Работните 

органи на това събрание са три: Мандатна комисия, която ще верифицира 

подписите и присъстващите делегати. Най-важната комисия е Комисията 

по избора, както и Комисия по решенията, която следва да води, 

структурира и предложи решенията на това настоящо общо събрание, 

които са за дейността на Камарата занапред. 

На днешното събрание присъстват официалните гости. В момента 

тук е проф. Булев, председател на Съюза на архитектите в България и 

ландш. арх. Веляна Найденова, която ще прочете приветствие от името на 

Съюза на ландшафтните архитекти. 

Първо давам думата за приветствие на проф. Булев. Заповядайте, 

проф. Булев. 

ПРОФ. АРХ. ТОДОР БУЛЕВ: Скъпи колеги, делегати на 20 

юбилейно Общо отчетно-изборно събрание на Камарата на архитектите в 

България. Позволете да ви поздравя с тази 20 годишнина, а също така чрез 

вас да поздравя и всички членове на КАБ и архитектите извън тях и да 

пожелая успех на всички вас, на всички тях, както и успешна работа на 

настоящото Общо събрание. 

Една такава годишнина трябва да е повод за равносметка, но и за 

поглед в бъдещето. За 20 години нашата Камара извървя нелек път на 

утвърждаване, въпреки че от нея с основание очакваме още повече. Затова 

тази годишнина трябва да ни застави и да размислим и вземем решение не 

само за бъдещите една-две години, а с по-стратегически и далеко 

перспективен характер. 

Такива решения търси да формулира и Съюзът на архитектите в 

България и аз ще споделя три особено важни вектори, които ние 

обсъждаме в това отношение. Първият – това е развитието на 

устройственото, инвестиционно ориентирано, и строително 
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законодателство. Тук трябва да излезем от частните параграфи, колкото и 

да ни бодат очите, и да се насочим към цялостен поглед на законите и 

нормативите и проследяване на всички празноти и усложнения, които 

пречат и на нашата работа като архитекти, и на инвестиционния процес в 

неговата цялост. Това трябва да стане, разбира се, чрез взаимодействието 

ни с такива професионални организации като Камарата на строителите в 

България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

Вторият вектор – това е изграждането на специална нормативна 

база, издигаща творческия социокултурен и духовно-естетически 

потенциал на архитектурата в нашия професионален живот и в живота на 

обществото. Дали това ще бъде специален закон за архитектурата, 

разглеждащ и регулиращ тези важни културни характеристики на 

архитектурния труд, дали съвкупност от изменения на закони и 

архитектурен кодекс, това са вторични спрямо тази голяма задача въпроси, 

на които е рано да давам сега окончателно решение, но по които трябва да 

работим заедно. 

Третият вектор – това е взаимодействието между САБ и КАБ, което 

постоянно обсъждаме. Ние сме в общи линии едни и същи хора. Вярвам, 

че изповядваме едни и същи архитектурни ценности. Ние, и двете 

организации сме насочени към защита на творческата същност, 

професионалните позиции и социалната роля на архитекта. Това е основата 

на нашето сътрудничество и взаимопомощ, въпреки различията по между 

ни. Точно затова, когато обсъждаме бъдещето на САБ и КАБ, не трябва да 

изключваме и възможността – евентуално стратегическата цел – за тяхното 

бъдещо обединяване. Обединяване не в ущърб на едната или на другата 

структура, а в името на качествено нова единна архитектурна организация, 

организация, която ще може още по-последователно да отстоява 

интересите на архитектурата и позициите на архитектите, колкото това са в 

състояние да правят двете ни организации сега, разделени, организация, 

която ще интегрира още по-убедителни цели потенциално в 

архитектурната колегия.  



5 
 

Благодаря за вниманието и успешна работа! (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АРХ.  НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз. 

Ландш. арх. Найденова, заповядайте от името на Съюза на 

ландшафтните архитекти в България.  

ЛАНДШ. АРХ. ВЕЛЯНА НАЙДЕНОВА:  Уважаеми господин 

председател арх. Баровски, уважаеми делегати и гости на 20 Общо 

събрание на Камарата на архитектите в България. 

От името на ландшафтните архитекти поздравявам всички колеги – 

делегати, приятели, с които много години сме работили заедно, като 

пожелавам крепко здраве, много нови проекти, с които да се реализират 

вашите професионални успехи. 

В утежнената здравно-икономическа обстановка пожелавам 20-то 

Общо събрание да избере много успешен нов екип, който да взима 

правилни и отговорни решения, които да са в полза на всички членове на 

КАБ и на сродните организации, за които говори проф. Булев, за 

развитието и обществената подкрепа и в интерес на обществото да 

работим всички заедно за комплексно постигане на успехите за една по-

хубава и по-здрава градска среда. 

Надяваме се на взаимна подкрепа и сътрудничество както в 

законодателната, така и в обществените сфери, съгласувано изработване на 

общи концепции за развитието и естетиката на градската среда, 

обществените поръчки и архитектурните конкурси, за които всеки път 

говорим и ни боли. Това ще доведе до по-висок стандарт на живот, 

разбиране и обществена подкрепа в национален и международен мащаб. 

Като изцяло се приобщавам към това, което каза и проф. Булев, 

пожелавам една обща работа на всички колеги с успешен завършек за 

избирането на новия екип, който да работи в следващите години. 

Пожелавам ползотворна работа и да  сме здрави всички, за да 

можем да работим успешно заедно. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на 

ландш. арх. Веляна Найденова. 
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Имаше и други официално поканени гости, но предвид ситуацията, 

в която се намираме, повечето отказаха. Разбираемо!  

Ще отправя апел към всички колеги да спазват мерките – маски, 

дезинфекция и всичко друго, за да няма изненади от това Общо събрание. 

Надяваме се всички да се здрави и събранието да протече по най-добрия 

начин.  

Към началото на днешното Общо събрание имаме регистрирани 269 

делегати. С арх. Христов коментирахме, тъй като това е изборно събрание 

и е доста важно, предлагаме, ако Общото събрание е съгласно, 

регистрацията да остане отворена за колеги, които са закъснели, за да 

могат да се регистрират допълнително до момента на представяне на 

кандидатурите за нов Управителен съвет и Контролен съвет, тоест, до 

момента на изборите. Ако някой има нещо против и иска да го изрази, нека 

го направи. Няма. Значи просто така го правим. Тогава ще видим към онзи 

момент колко са регистрираните делегати. 

Предлагам да минем бързо-бързо по точките, които ни предстоят 

към момента: „Избор на работни органи на Общото събрание – Комисия по 

регистрацията, Комисия по избора и Комисия за решенията на Общото 

събрание“. 

Очаквам от вас, колеги, предложения за членове на Комисията по 

регистрацията. Минимум трима човека трябва да бъдат, които да могат да 

верифицират подписите.  

Изказванията са на двата микрофона тук, отпред.  

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам още едно процедурно питане. 

Имаме Комисия по решенията на Общото събрание. А комисия за 

приемане на решения за промяна на Устава и Професионалния кодекс? 

Защото решенията са нещо друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това ще бъде една и 

съща комисия, която ще ги гледа. Ние за Устава ще представим решения от 

Общото събрание и зависи дали ще гледаме Устава и по какъв начин ще ги 
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коментираме и приемане. Въпросът е, че ние в момента точно това правим 

– избираме комисиите. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз имам предложение за промяна на 

Устава и на Професионалния кодекс и не знам към кого да се обърна, за да 

си дам писмените предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Към Комисията по 

решенията, но първо ще я изберем. Още няма Комисия по решенията. 

Моля, колеги, давайте предложения за поне трима колеги за 

членове на Комисията по регистрацията, която следва да преброи и да 

верифицира подписите. Моля за желаещи. 

Арх. Цвета Жекова, арх. Емилия Рашева, арх. Елена Кючукова. 

Моля, помислете за предложения за Комисията по избора – това е 

най-важното.  

Има думата арх. Валентина Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, когато правите 

предложения за Комисия по избора, имайте предвид, че това е една сложна 

и специфична работа и не би трябвало хората да се учат в движение. 

Няколко души поне трябва да са участвали в комисия по избора, защото 

иначе работата ще стане много дълга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Така е. Освен това ще 

имаме три бюлетини, ще имаме три пункта за гласуване. На всеки от 

пунктовете е желателно да има по двама членове на комисията, за да 

следят редовността на гласуването. Това означава три по две = шест и един 

председател, тоест, минимум от седем човека е хубаво да бъде тази 

комисия, а може и девет. Очаквам вашите предложения. 

АРХ………….:  арх.Даниела Стайкова и арх. Ралица Такева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

АРХ………….: Арх. Чавдара Николова. 

АРХ………….: Предлагам арх. Сивкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, арх. 

Даниела Сивкова. 
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Колеги, имайте предвид също така, че ако някой се кандидатира и 

ще участва в изборите за Управителен съвет или Контролен съвет, той не 

може да участва в Комисията по избора. Арх. Сивкова тук ли е?  

АРХ…………….: Оттеглям предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тя ще участва. 

Добре. 

АРХ…………….: Предлагам арх. Констадин Попов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Още поне трима 

ни трябват. 

АРХ……………: Арх. Калоян Матеев предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Оттук 

изброените до момента нямаме членове, които предишни пъти са правили 

избори. Хубаво е някой от колегите, които имат опит с такава комисия, или 

арх. Валентина Василева, или Васил Василев, или някой от другите колеги. 

Заповядайте, арх. Гочев. 

АРХ. ГОЧЕВ: Аз имам процедурно предложение първо да  

определим какъв ще е броят на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Минимум седем. Ако 

има и повече желаещи, може и девет. Но ние все още нямаме седем 

предложения въобще. 

АРХ. ………..: Предлагам арх. Валентина Василева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тя се отказа, тя ще 

кандидатства. Не може да бъде в тази комисия. 

Досега в Комисията по избора са предложени: 

1. Арх. Даниела Стайкова 

2. Арх. Ралица Такева 

3. Арх. Чавдара Николова 

4. Арх. Костадин Попов 

5. Арх. Калоян Матеев 

6. Арх. Никола Миронски,  

7. Арх. Васил Василев 
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АРХ……….: Предлагам арх. Николай Колев и за председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. Арх. 

Николай Колев е предложен за председател на комисията. 

АРХ………..: Също така, понеже не е ясно дали всички кандидати 

биха приели така, както ме ги написали, това да се уточни. 

АРХ……….: Предлагам и арх. Мария Горанова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тогава трябва 

още едно предложение, за да станат нечетен брой. След като има 

предложение за осем човека, нека да бъдат тогава девет. Работата за 

изборите ще бъде много и отговорна 

АРХ………..: Аз пак повтарям и задавам въпрос: има ли 

потвърждение от всеки един, защото според мен поне един от списъка ще 

отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Матеев е тук и 

потвърждава, Миронски потвърди,  господин Попов е тук и потвърждава, 

Чавдара Николова е тук и потвърждава, Ралица Такева и Даниела Стайкова 

са отзад и потвърждават, Мария Горанова е тук и потвърждава.  

АРХ. ………: Предлагам арх. Венета Иванова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, и арх. 

Венета Иванова потвърждава. За председател се предлага арх. Николай 

Колев. 

Предлагам ан блок да гласуваме трите комисии. Затова моля бързо 

три предложения за трима членове на Комисията по решенията. 

Очаквам, колеги, председател и поне двама членове на Комисията 

по решенията. 

Арх. Тодор Пеев – потвърждава ли? Да, благодаря. Потвърждава. 

Арх. Пеев, съгласен ли сте за председател на Комисията по 

решенията? Благодаря. 

Още двама члена – арх. Веселин Рангелов и ландш. арх. Златина 

Христова. И още един член на Комисията по решенията? 

АРХ. ………..: Предлагам арх. Костадин Христов. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, имаме и 

трима членове. Други желаещи? Няма. 

Предлагам направо да стартираме системата и да гласуваме ан блок. 

Някой има ли нещо против да ги гласуваме ан блок? Няма. 

Предлагам  следното решение: 

„Общото събрание приема ан блок съставите на Комисията по 

регистрацията, Комисия по избора и Комисия по решенията в следния 

състав: 

Комисия по регистрацията: 

1. Арх. Цвета Жекова 

2. Арх. Емилия Рашева 

3. Арх. Елена Кючукова 

Комисия по избора: 

1. Арх. Даниела Стайкова 

2. Арх. Ралица Такева 

3. Арх. Чавдара Николова 

4. Арх. Костадин Попов 

5. Арх. Калоян Матеев 

6. Арх. Никола Миронски 

7. Арх. Васил Василев 

8. Арх. Мария Горанова 

9. Арх. Николай Колев - председател 

Комисия по решенията: 

1. Арх. Тодор Пеев - председател 

2. Ландш. арх. Веселин Рангелов 

3. Арх. Златина Христова 

4. Арх. Костадин Христов 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 239 делегати: "за"- 234, "против" – 2, "въздържали 

се" - 3.  

Приемат се съставите на трите комисии. 
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Дневният на Общото събрание всички го имат пред вас разпечатан. 

Няма да го чета. Имаме ли някакви предложения за промяна, размяна и т.н. 

Има думата арх. Киряков, след това – арх. Чепилев и арх. Велинов. 

Заповядайте, арх. Киряков. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: По решение на РК – Стара Загора, правя 

следното предложение за промяна в дневния ред. Точката за Устава да 

дойде първа след избора на органи на събранието с мотивите, че към този 

момент на Общото събрание кворумът е най-голям, имаме специални 

изисквания към кворума – 2/3 от регистрираните делегати, всички делегати 

са свежи, не сме навлезли в турболенциите на изборите, емоциите и т.н. 

Тези точки, макар и много дребни, са изключително важни за това как ще 

продължим оттук нататък, защото трябва очевидно да се намали 

представителството и да се даде възможност да участваме онлайн в 

заседания. Това ми е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, 

арх. Велинов. 

АРХ. АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ: Моето предложение е да отпадне 

тотално частта с отчетите и четене на отчети. Всички можем да четем и не 

е необходимо да го слушаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това обаче е 

към регламента. Отчетите, ако се приемат, трябва да има точка „Приемане 

на отчет“. Регламентът може да реши да няма четене и дебати или да има 

кратки дебати. Но това не е към дневния ред. 

Заповядайте, колега. 

АРХ.ДОБРОМИР ГЕНОВ: Точно това ни беше предложението – 

да избегнем четири часа и половина, които са отделени в дневния ред, за 

четене на отчети. Абсолютно безсмислено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, ще го 

подложа на гласуване. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да се сведат до десет минути, една 

минута или колкото да се отчете протоколно, че са внесени тези отчети и 
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да ги гласуваме, да ги приемем и край. С разчет след 10 – 15 минути да 

минем към следващите точки от дневния ред, които са много по-важни. 

Вече не знам на колко общи събрания ние нямаме поправки на Устава и на 

Професионалния кодекс. Нашите Общи събрания се превърнаха в едни 

говорилни, с едни диапозитиви и не знам какво си, а реално Уставът ни е 

спрял на ниво 2006 г. В момента Уставът ни не е съобразен с действащия 

ЗКАИИП. Ние имаме нарушения в нашия Устав, които не отговарят на 

ЗКАИИП. Защо? Защото от 2006 г. нямаме поправки в Устава? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви. 

Арх. Чепилев, заповядайте. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Предлагам т. 2 „Отчет на Контролния 

съвет“ да мине след точка 5 „Отчет на бюджета“. Отчетът на Контролния 

съвет трябва да бъде след всички останали отчети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Арх. Василева, заповядайте. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, години наред, поне в 

последния мандат, нямаме нито един отчет на бюджет. Нямаме и приети 

бюджети. Имаме приети бюджетни рамки, пролетно и есенно събрание, 

като едното не  е с приключила година, а другото още не е събрало 

членския внос и не знае колко е бюджетът. 

Така че да претупваме този път финансовия въпрос на Камарата, 

мисля, че е несериозно. 

И второ, като ще гледаме изменения на Устав, къде са тези 

изменения, кой ги предлага и как ги аргументира. Много е хубаво да 

говорим въобще. Ще стане една говорилня, всеки ще има някакво мнение и 

ще откараме така до декември. 

Ако сериозно ставаше въпрос за промяна на Устава, вносителите, 

тези, които предлагат въпросните промени, трябваше да са ги написали и 

структурирали, за да има какво да обсъждаме. Както в минали години, в 

лявата половина на страницата е със съществуващото положение, в 
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дясната – новите предложения, какво отпада, с червено, със зелено, как се 

променя. Така да говорим въобще, просто няма да стане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Данчо 

Данчев има думата. Заповядайте. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Колегата Велинов е абсолютно прав. 

Вместо да се четат и да се губи ценно време на събранието, с отчетите 

трябваше да бъдем подготвени. Имам една огромна забележка. При 

предишните събрания в най-късния случай на предишната вечер бяха 

раздадени отчетите. Сега аз или трябва да чета отчета, защото не съм имал 

достъп до него, или трябва да следя какво става със събранието. Смятам, 

че има слаба подготовка. 

Второто, което исках да кажа. В дневния ред не се спомена нищо. 

Има един отчет, който е от морално естество и на който аз ще ви обърна 

внимание. Ние имаме редовно избран председател, избран от нашето 

събрание. Преди две години приблизително той ни напусна по някакви 

причини. Би било редно като отчет да дойде. Общото събрание го е избрал, 

Общото събрание трябва да го освободи. Да си даде обясненията, защото 

най-важното е, че става прецедент. Утре всеки, който поиска, ще поема, ще 

обещава и ще стане като на циганска сватба. Обещанията са си обещания, 

даването е съвсем друга работа. За мен беше морално, както сме си го 

избрали тези хора, да дадат обяснения най-елементарно защо са ни 

напуснали. Не е коректно така. Общото събрание е избрало някои хора, 

Общото събрание трябва да ги освободи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата 

ландш. арх. Александър Недев. Заповядайте. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, имам 

един въпрос към председателя на Управителния съвет, защото той няма 

как да не знае това. Има ли гласувани, гледани въобще предложения за 

промени на Устава в Управителния съвет? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Няма. Има 

коментирани… 
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ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, 

въпросът беше риторичен. Не можем в момента да нормотворчестваме 

върху най-важния документ за Камарата на архитектите в България. В 

момента не е сериозно ние тук да опитваме да сътворим някакви текстове. 

С най-голямо уважение към колегите, които смятат, че Уставът има нужда 

от корекция, има нормален ред, има време, в което тези промени да бъдат 

коментирани. 

Предлагам въобще това да не бъде коментирано на това събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Аз имам съвсем конкретно 

предложение. На Общо събрание на Колегията на София – град, поставих 

въпроса към арх. Аврамов какво Колегията на София – град, е направила за 

тези шест месеца, за да може ние да провеждаме и да дискутираме теми, 

които са свързани с дистанционно гласуване, с онлайн гласуване и т.н.  

Като член на Колегията мен ми е много интересно защо всеки път 

търсим поле за изява на това кой как е свършил работата на Общото 

събрание, а не го правим на регионалните събрания. 

Конкретно забележката и коментарът ми е към арх. Василева. Аз от 

нея не чух същите думи на нашето събрание. Арх. Данчев – също. Ние 

четем едни отчети на регионалните колегии и ги приемаме набързо, но тук 

не можем да ги приемем и да гласуваме бързо. Тук всичко е много 

сериозно. Просто е несериозно! 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Само едно процедурно обръщение 

към колегата Недев. Миналата година един месец преди редовното Общо 

събрание внесох в Управителния съвет предложение за промяна на Устава 

и на Професионалния кодекс. Те влязоха в дневния ред, но не можахме да 

стигнем до тях. Така че тази година нарочно се отказах да ги внеса и искам 

да ги внеса тук, на Общото събрание и няма начин да избегнем тази точка. 

Не можем да се оправдаваме. Имаме прецедент – предложения, внесени 

един месец преди Общото събрание, въобще не разглеждани. Тази година 
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ще гледаме предложения, без да са внасяни предварително в Управителния 

съвет?!? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли само 

преди да дам думата да направя две пояснения. 

Първо, това, че дойдоха късно разпечатките на отчетите, не значи, 

че са направени късно. Всички са качени на сайта на Камарата в раздел 

„Общо събрание“ и някои от отчетите са качени преди повече от две 

седмици, включително и отчета за бюджета, който беше качен вчера, сега 

ще го получите всички на книжка. Те са точно две таблици, четат се за 15 

минути. 

По отношение на Устава има разработени и компилирани 

предложения от Регионални колегии. Юрисконсултът на КАБ адв. 

Ушакова е направила компилация, която е съгласувана и юридически. 

Въпросът е, че ако искате, можем да направим така. Имаме възможност да 

ги разпечатаме днес до обяд за всички делегати, за да можем да ги 

коментираме утре. Просто няма да можем да ги гледаме сега. Но има 

възможност да използваме наистина това събрание, веднъж като сме се 

събрали, да можем да отворим вратата за евентуални бъдещи алтернативни 

форми на събиране с оглед ситуацията – да не изпаднем в ситуация да не 

може да се свика следващо Общо събрание в следващите три, четири, пет 

години. 

Има думата арх. Бойчев. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: Аз бих искал да споделя пред 

събранието моето усещане, че превръщаме Устава като ЗУТ, във форма на 

ЗУТ. Промените в Устава трябва да бъдат много сериозни и аз предлагам, 

ако има изобщо някакво гласуване по Устава, това да бъде броят на 

делегатите. Една от основните задачи, която има бъдещият Управителен 

съвет, да започне сериозно проучване с регионалните колегии. Новият 

Управителен съвет, след като в него са председателите на регионални 

колегии, надявам се да работят успешно и да се направи едно предложение 

за Устав и промени в Устава с всеобхватно разглеждане, обсъждане от 
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регионалните колегии и Управителния съвет. Има изключително много 

принципни неща, които трябва да се разгледат, включително, когато 

намаляваме само броя на делегатите, на практика променяме пропорцията 

при вземане на решения от делегати и хора, които са избрани в 

ръководните органи на КАБ. 

Имаме два вида събрания – има отчетно-изборни събрания и 

редовни събрания. Аз смятам, че редовните събрания могат да се 

организират по начин, по който да бъдат оперативно по-рационални в 

полза на развитие в контекста на новоизбраните председатели и членове на 

Управителния съвет в полза на КАБ.  

Отчетно-изборното събрание, според мен, това е изборът на нашите 

ръководни органи и представителството и членската маса на Камарата е 

важно. Да се променя Уставът на парче според мен е изключително 

рисково и сами ще изпаднем в положение, в което като професионалисти 

се намираме, както с промените и изменението на Закона за устройство на 

територията. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Има думата арх. Николай Колев. Заповядайте, арх. Колев. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Здравейте, колеги. Аз съм председател 

на Комисията по избора. Правя изявление, че в 12,00 ч. всички, които са в 

Комисията по избора, ще се съберем в лобито на хотела. Това е след десет 

минути. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви, 

арх. Колев. 

Арх. Козовска, имате думата. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Арх. Баровски, предлагам да 

преминем оперативно към някакво гласуване, като смятам, че на отчетите, 

които са качени на сайта на Камарата, можем да им отделим по 5 минути. 

Хората са ги прочели и могат да задават въпроси. Отчетът на арх. Бакалова 
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беше подаден снощи вечерта и не смятам, че въобще трябва да бъде 

разглеждан, да не говорим, че тя не присъства тук въобще. Да преминем 

към информативно гледане отчета за бюджета, който също не беше 

подготвен навреме, и да вървим към избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Предлагам 

първо да гласуваме регламента с допълнителните условия дали да има 

дебати, дали да има представяне на отчетите и как да бъде и след това да се 

върнем на дневния ред, защото в зависимост от едното – предложението да 

гледаме Устава сега, веднага, то може да измести изборите утре. Ако 

станат дебати по отчетите и преместим Устава, изборите ще минат чак 

утре.  А в същото време ние към момента нямаме техническа готовност за 

Устава, но към утре сутрин ще имаме. 

Регламентът всички са го чели. Предложението, ако не бъркам, е да 

няма представяне на отчетите или да няма дебати или да няма и двете. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Представянето на отчетите е 

направено. Отделяме по пет минути, ако някой има въпроси. Но да няма 

четене. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Четене във 

всички случаи няма да има. Ако искате, можем да гласуваме така: да има 

до пет минути – примерно бюджета с таблиците мога да го представя 

точно за три минути. Имате ги пред вас. Те станаха късно, защото 

счетоводната информация закъсня, не за друго. Течеше одит. За другите 

отчети можем да минем направо към дискусии. Въпросът е колко дълга да 

бъде тази дискусия.  

Ландш. арх. Недев, заповядайте. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, имам 

техническо предложение или процедурно предложение. Да приемем 

регламента. Говорим за дължина на изказванията и т.н., след което да 

минем към приемане на дневния ред. При това приемане на дневния ред 

ще стане ясно дали се приема предложението днес да се гледа като първа 
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точка Устава, за което няма никаква готовност, или то може да премине в 

утрешния ден, ако Вие смятате, че има въобще такава готовност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има! 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: ОК! Мисълта ми е, че с 

гласуването първо на регламента ще решим въпроса с времетраене на 

изказването, второто гласуване  - за дневния ред - ще реши и подредбата. В 

момента, когато не знаем въобще дали ще има или няма да има дебат по 

конкретни неща, няма смисъл ние да даваме някакъв регламент за тяхното 

времетраене. Това е несериозно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре.  

За процедурно предложение има думата арх. Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз имам предложение, тъй като, ако 

ще приемаме регламента, във връзка с това предложение за представянето 

на отчетите, да гласуваме една нова точка в регламента т. 6.8, която да 

казва, че отчетите не се четат, а само се представят до пет минути за 

дебати за всеки отчет. Това е по предложението, което постъпи преди 

малко. 

Предлагам да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Предложението 

е на арх. Мартин Христов. 

Арх. Бакалова, която е онлайн и слуша събранието, всъщност иска 

думата. Ако искате, просто по този въпрос да й дадем право да се изкаже. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Съжалявам много, но предлагам 

да приемем, че не приемаме да разговаряме с нея по този начин. Не сме 

приели, че ще разговаряме с нея все още.  

АРХ. МИРОСЛАВ  ХРИСТОВ:  Ние сме тези, които не сме 

приели. Говорим за мерки извънредни.  

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ:Тъй като мерките са за 

всички и за нас са същите мерки, много моля да се проведе гласуване дали 

по този начин ще бъде провеждано включване от  някъде. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля, че все 

пак можем да дадем думата за една минута, пък след това да видим дали 

става. 

Ще го подложа на гласуване и това ще е показателно за 

възможността Общото събрание да работи в някаква онлайн форма. 

Моля гласувайте предложението да бъде дадена думата на арх. 

Бакалова, която ще се включи онлайн чрез видеоконферентна връзка. 

Гласували общо 215 делегати: "за"- 111, "против" – 88, "въздържали 

се" - 16.  

Предложението се приема с 51,63 процента. 

Арх. Бакалова, имате думата. 

АРХ. ПЕТРАНА БАКАЛОВА:  Благодаря. Това, което исках само 

да коментирам, е, че отчетите за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. са на сайта на 

Камарата от времето на провеждане на заседанията на Общите събрания. 

Така че отчетът за мандата реално е на три-четвърти  или по-скоро три от 

четири от мандата е сайта от много време. Моето желание беше в рамките 

на пет минути да представя обобщения отчет за мандата в една 

презентация. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз. 

На практика това се припокрива с предложението на арх. Мартин 

Христов в регламента да имаме допълнителна точка до пет минути 

представяне на отчетите и 10 минути за дебат или въпроси, ако има. 

Част от отчетите няма да ги представяме. Тези, които все пак ще 

бъдат представени накратко, ще имат пет минути за представяне, пет 

минути е малко, но десет минути за дебат преко сили. Ще приключим до 

обяд на практика с тези отчети. 

Моля, гласувайте предложението за допълнителна точка в 

регламента за краткост на представянето и краткост на дискусиите. След 

това ще приемем и целия регламент. 
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Моля, гласувайте първо включването в регламента на допълнителна 

точка – т. 6.9 към регламента – 5 минути отчет, 10 минути дебат, най-общо 

казано. 

Гласували общо 209 делегати: "за"- 171, "против" – 24, "въздържали 

се" - 14.  

Предложението се приема. 

Предлагам с това да гласуваме и регламента в цялост с 

допълнението. 

Гласували общо 200 делегати: "за"- 179, "против" – 9, "въздържали 

се" - 12.  

Регламентът с допълнението се приема. 

За дневния ред мисля, че най-безконфликтното и което бързо ще 

приемем, е предложението на Контролния съвет – отчетът на Контролния 

съвет да мине след отчета на бюджета. Тоест, т. 2 „Отчет на Контролния 

съвет“ да стане т. 5, след  точката „Отчет на бюджета“, като съответно се 

измести номерацията на следващите точки. 

Гласували общо 195 делегати: "за"- 171, "против" – 8, "въздържали 

се" - 16.  

Предложението се приема. 

Следващото предложение е т. 11 да стане т. 2. Това сигурно ще е 

дискутабилно, но каквото реши Общото събрание. Тоест, за т. 2 ще имаме 

готовност само за прожектиране на екран. Ако си остане т. 11 за утре, ще 

имаме готовност и за хартиени материали за всички още днес. 

Моля, гласувайте предложението т. 11 – „Приемане на изменения и 

допълнения към Устава на КАБ“ да стане т. 2. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Аз не мога да разбера, ние имаме 

един Управителен съвет, който не може да се събере и да вземе едно 

решение?! Ако оставим на Управителния съвет, видно, че този 

Управителен съвет не може да функционира по съвсем обективни 

причини. 
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АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Арх. Баровски, предложих 

преди малко поради липса на готовност да отпадне точката с измененията 

на Устава. Защо това предложение се прескочи? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Първо беше 

предложението промените в Устава да преминат в т. 2. След това ще 

подложа на гласуване предложението въобще да отпадне тази точка. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ : Има ли някой да ми даде думата? 

Арх. Василева, става въпрос за промяна на две неща, които нямат нужда от 

разум, обсъждания и прочее – смяна на броя на делегатите и електронно 

гласуване и работата на Управителния съвет. Какво толкова? Ние сме умни 

хора. Защо да го отлагаме ? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Прекратете 

гласуването! 

Гласували общо 168  делегати: "за"- 82, "против" – 71, "въздържали 

се" - 15. 

Предложението не се приема. Промените в Устава остават като 

т. 11   

Подлагам следващото предложение по изрично настояване на арх. 

Василева – да отпадне гледането на Устава, т. 11. 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 211 делегати: "за"- 81, "против" – 109, "въздържали 

се" - 21.  

Предложението не се приема. 

В този случай приемаме дневния ред така, както е предложен, с 

приетата вече  корекция за гледане отчета на Контролния съвет. 

Моля, гласувайте.  

Гласували общо 187 делегати: "за"- 159, "против" – 19, "въздържали 

се" - 9.  

Дневният ред с промяната се приема. 

Предлагам да вървим експедитивно по дневния ред.  

Съгласно вече приетия дневен ред следващата точка е 
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С 

МАНДАТ 2016 – 2020 г.  Проект за решение: Общото събрание на КАБ 

приема отчета за дейността на Управителния съвет с мандат 2016 – 

2020 г. 

Отчетът за дейността на Управителния съвет е в няколко подточки. 

Имате един от първите отчети, качен на сайта на Камарата. Това е отчетът 

за дейността на Управителния съвет от декември 2019 г. до настоящия 

момент, за който период аз съм председател, който е общ отчет. 

Отделно имаме качени отчети по трите ресора, които са Отчет на 

ресор „Квалификация“, който аз продължих да си водя. Има два отчета – 

отделно само за 2020 г. и цялостен отчет за мандата. Има отчет за ресор 

„Практика“ на арх. Мартин Христов, който също е качен отдавна на сайта, 

който е отчет за целия мандат. Има цялостен отчет  за ресор „Нормативи“, 

който съгласно регламента, който приехме, ще дадем думата на арх. 

Бакалова за пет минути да го представи онлайн. 

Арх. Козовска има думата. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Кога беше качен отчетът на арх. 

Бакалова? Аз вчера до следобяд не го бях видяла. Кога беше качен? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не знам кога е 

качен отчетът.  

АРХ. МИРОСЛАВ ХРИСТОВ: Аз го видях снощи в 20,30 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, вчера го 

имаше. 

Предлагам да караме първо по най-старите отчети и най-лесните: 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА.  

Това е нещото, което не сме представяли. Имате го разпечатан. 

Няма да го представям. Качен е на сайта. 

Има ли въпроси към него? Няма. 
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Тогава предлагам направо да се приеме тази част от отчета – Отчет 

за дейността на самия Управителен съвет, без конкретните ресори, за 

2020 г. 

Моля, гласувайте тази част от отчета. 

Гласували общо 182 делегати: "за"- 140, "против" – 16, "въздържали 

се" - 26.  

Отчетът за дейността на Управителния съвет за 2020 г. се 

приема. 

Преминаваме към Отчет на ресор „Практика“. Арх. Христов 

предполагам, че ще иска да го представи все пак за пет минути. 

Заповядайте, арх. Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, ще пробвам в 

няколко минути да представя основните акценти от дейността на ресор 

„Практика“ през изминалия мандат. 

Първата част от дейността, която беше една от най-важните 

дейности, това беше дигитализацията на регистъра на Камарата. Всички 

членове получиха собствен профил в регистъра на Камарата, който могат 

да управляват с парола, а документите, които бяха в офиса, бяха сканирани 

и качени на специален сървър, който беше инсталиран за целта. 

Тук даже виждате и новата функционалност, която сме добавили 

тази година – добавяне на сертификати, откъдето всеки един може да си 

добави допълнителни сертификати, които има и иска да покаже, като 

примерно удостоверение по чл. 165 за работа с паметници на културата 

или примерно сертификати за устойчиво строителство и енергоефективни 

сгради. 

Направихме електронен регистъра на проектантските бюра, като го 

обвързахме с регистъра на проектантите. Тук даже последната 

функционалност, която добавихме, това е една опция, която може да 

отметне всеки представител на проектантско бюро, че има желание да 

приема стажанти при себе си. 



24 
 

Подаването на документи за членство може да стане също онлайн 

посредством сайта, като това облекчава много работата на регионалните 

колегии, особено на техните технически сътрудници и освобождава ресурс 

те да могат да се занимават с по-важна работа за Камарата. 

Направихме и много функционални панели в сайта на Камарата. 

Това, което виждате, е панелът за гласуване на Управителния съвет, който 

много активно ползвахме през последните две години. Тук членовете 

могат освен да гласуват и да пускат коментари за това, което в момента е 

актуално.  

Другото, което направихме, това е бюджетът на всяка регионална 

колегия да може в реално време да се вижда на базата на правилата, които 

сме гласували и това спря доста от дебатите, които вървяха през 

последните години. 

Работа за приемане на структура, ред и правила за структуриране на 

стажа за пълна проектантска правоспособност. Имаше три работни групи 

от архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които съставиха този 

правилник, в който структурираха стажа в четири до седем основни 

категории, които всеки кандидат за пълна проектантска правоспособност 

трябва да премине. Знаете, че досега беше много либерален начинът на 

приемане – само с времеви доказателства, че е постигнат необходимият 

стаж. В момента вече няма да може само с работа две години като 

визуализатор в някое проектантско бюро да може да се вземе пълна 

проектантска правоспособност, защото най-малкото, доказвайки всички 

категории, които сме представили, кандидатът трябва да покаже, че е 

работил и на обект и е правил работни детайли, има познания върху целия 

обхват на професията. 

Това е първата стъпка. Надявам се тази работа да продължи и 

занапред, тъй като знаете, че в момента имаме много големи критики от 

страна на държавата, която иска да сложи шапка на нашата дейност и да ни 

отнеме автономността при регулиране на професията. 
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От друга страна, постоянно търпим критики от Архитектурния 

съвет на Европа, че много небрежно приемаме новите членове и те, след 

като станат вече пълноправни архитекти, имат право да работят в цяла 

Европа.  

Другото, което направихме, започвайки от 2018 г., това са 

колективните застраховки за проектантска правоспособност за всички 

членове на Камарата. Започнахме с пета категория, преминахме на 

четвърта. Предложението, което получихме, тъй като досега бяхме 

застраховани в румънска застрахователна компания, в момента от Булстрат 

Виена Иншурънс груп получихме предложение благодарение на добрия 

застрахователен рейтинг, който сме натрупали през годините, да се 

застраховаме за следващите три години, като за първата премията е 7,5 лв. 

на член и за следващите години пада. Това трябва да го вземем като 

решение на Общото събрание.  

Учредихме български архитектурни награди. Благодарение на 

работата ни с Конференцията ШЕЪР успяхме да привлечем жури, което е 

от световни имена и което да избере проекти, които съвсем безпристрастно 

ние можем да представим като добри примери на българската архитектура 

за последните години. Това ни даде легитимация ние да представим 

български проекти за участие на европейските награди в Van der Rohe. 

Независимостта на журито и техният поглед ни даде възможност 

освен големи и значими проекти ние да предложим и проекти на по-малки 

архитектурни бюра, на по-млади колеги, които досега не бяха представяни. 

Ратифицирахме правилата за провеждане на архитектурни конкурси на 

Архитектурния съвет на Европа.Тези правила вече са качени на сайта и те 

уреждат най-дискутируемите и наболели въпроси, които от години ни 

тормозят при провеждане на архитектурни конкурси, като примерно 

отстъпване на авторско право, желание на възложителя да сложи 

некомпетентно жури в избора. 

Обръщам специално внимание на новоизбраните председатели на 

регионални колегии, че те са вече качени и могат да ги предоставят на 
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някой, който иска да организира конкурс, защото взехме решение 

Камарата да може да легитимира един конкурс и да каже, че го подкрепя, 

единствено след като тези правила бъдат спазени. 

Последната дейност, с която миналата година много активно се 

занимавахме, това беше участието на България в архитектурното биенале 

във Венеция. Това, което постигнахме – създадохме проектопрограма, 

проектобюджет. Имаме специално гласувана целева сметка, в която 

сложихме финансите. Отделили сме ги за провеждане на конкурс, за 

следващо участие за избор на куратор на българския павилион. Това, което 

успяхме да постигнем, е, че вече имаме одобрен и качен на сайта на 

министерството статут, благодарение на който в следващи издания ще 

може лесно да се стартира работа. В момента продължаваме съвместна 

работа с художниците, за да можем заедно да наемем пространство. 

Говорили сме даже и комисарят да бъде един за двете биеналета. Така че 

очаквам при следващото издание вече да имаме и български архитектурен 

павилион. 

Искам да благодаря за доверието, което ми гласувахте през този 

мандат и благодаря на всички, които взеха участие в работата на ресора. 

Благодаря. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, има ли 

въпроси? Очевидно въпроси няма. 

Моля, гласувайте отчета на ресор „Практика“ за мандата. 

Гласували общо 197 делегати: "за"- 191, "против" – 3, "въздържали 

се" - 3.  

Отчетът на ресор „Практика“ за мандата се приема. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Благодаря на колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, аз дори 

няма да използвам презентация, ще бъда съвсем кратък за ресор 

„Квалификация. Отчетът беше от около тридесетина страници.  

Ресор „Квалификация“ още през 2016 г. си постави три големи цели 

като три направления. Едното направление е продължаващото обучение в 
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КАБ да стартира въобще, тъй като към онзи момент нямаше абсолютно 

нищо като структура и като организация, само епизодични лекции тук – 

там в някои регионални колегии. Но никаква система, нищо общо, което да 

бъде нещо като подобие на западен модел и образец. В това направление 

сложихме и контактите с ВУЗ и участието на Камарата в дипломните 

комисии, което е и задължение по ЗКАИИП, за което към онзи момент 

също нямаше такава практика. 

Второто направление беше така нареченото по предложение на арх. 

Динев „енциклопедия на архитекта“. Това са всякакви видове материали в 

помощ на практиката. 

Третото направление бяха публични събития, които стартираха в 

началото и към края вече се прехвърлиха към ресор „Практика“ с 

българските архитектурни награди. 

По първото направление – продължаващото обучение. Както казах, 

към 2016 г., когато приехме ресора, нямаше абсолютно нищо. Към 

момента имаме приети Правилник, Правила, има направен в сайта на КАБ 

специален раздел „Продължаващо обучение“. Качени са договорени 

уебинари над 30 – 40, сумарно много часове са. Всеки може да ги гледа по 

всяко време от къщи. Готова е и система за точкуване, която едно бъдещо 

ръководство може да въведе за точкуване на гледане на тези уебинари. 

Имаме разработено, но не го приехме, накрая решихме, че ще искаме да 

тръгне първо и колегите да свикнат, че там има наистина обучителни 

лекции, които могат да са полезни, и тогава да се въвежда задължителност 

от следващото ръководство. 

Всички предполагам, че сте видели, има линкове от материалите, 

презентацията, която е в PDF-формат на сайта. Ако кликнете върху 

картинките, направо ви отвеждат към съответната лекция в сайта. 

По отношение на участието на Камарата на архитектите в България 

в дипломните комисии – това нещо още в 2016 г. стартира успешно, 

продължи и през 2017 г., като към края на 2018 г. първо с УАСГ, а след 

това към 2019 г. това се случи и с Висшето строително училище „Любен 
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Каравелов“. Имаме изработена система, при която нашите представители 

се оценяват по независими критерии в помощ всъщност на комисия 

„Практика“. На база на тези критерии и това, което виждаме какво излиза 

като качество на студентите, са разработени и критериите за 

структурирания стаж. Тоест, работата на нашите колеги там беше да видят 

в каква степен са подготвени дипломиращите се студенти и от какво имат 

нужда – малко повече стаж, за да придобият наистина и да бъдат адекватни 

на пазара. Там нещата вървят много добре. Оказа се всъщност, че нашите 

критерии на 98 процента се покриват с критериите на RIBA, тъй като 

бяхме в акредитационната комисия на RIBA към УАСГ и се оказа, че това, 

което ние сме заложили, всъщност RIBA очакват от всички училища, 

които подготвят архитекти, да постигнат тези параметри. Имате ги в 

предишните отчети, които са в Приложенията. Можете да ги свалите и да 

видите малко повече детайли. 

По отношение на второто голямо направление – помощ на 

колегите-архитекти, нещото, което успяхме да уговорим, за първи път 

цялата колегия има достъп до онлайн пакет стандарти за архитекти. Този 

пакет, ако трябва всеки от вас да си го купува, струва над 5 – 6 хиляди 

лева. Освен това те се сменят непрекъснато. Благодарение на услугата, 

която е през сайта на Камарата и личния акаунт на всеки от вас, имате 

достъп до всички тези стандарти, които са в ежедневно приложение в 

практиката. 

Другото, което успяхме да направим за мандата, бяха изработени 

базови библиотеки – темплейти – за четирите от най-използваните 

софтуери – аутокад, ревит, олплан и архикад, които са в помощ както на 

колегите, които тепърва искат да навлизат в BIM-сферата, така и за по-

начинаещите архитекти. Нещото, което паралелно вървеше и също 

реализирахме в този сектор, е синята книжка, която всеки от вас има – 

първо издание на Камарата. Това е благодарение на екипа колеги, които 

неуморно се трудиха около година и половина върху него, за да поставят 

първото начало на един графичен стандарт – да не се бърка името. 
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Всъщност не е графика, това е един стандарт за разширен обем и 

съдържание на проектите, нещо като разширен вариант на Наредба № 4, 

който в бъдеще – Управителният съвет одобри – с идеята това да стане 

едно от бъдещите приложения към методиката за хонорарите, към която 

имаме себестойност на проектантския труд, имаме времетраене и това е 

третата компонента – обем и съдържание на проекта, което предлагаме, за 

да може да се обхване наистина пълната обосновка защо нашият труд 

струва толкова, а и съответно да може да се прецени добрата проектантска 

практика. 

Нещата в книжката не са толкова за обучение, колкото целта е била 

да се направи един чек-лист в табличен вид, в който всеки един от нас, 

правейки проекта, накрая преди да го предаде, просто може да мине по 

табличката и да види дали не е пропуснал нещо точно за пет минути и да 

си го добави като вид информация. 

Въведена е голяма част от този стандарт, имплементиран в 

библиотеките-темплейти, тъй като те са разработени паралелно.  

Третият сектор започна с няколко събития в помощ на 

архитектурни фестивали. През 2017 г. имаше юбилей на Камарата и 

юбилей на УАСГ, който Регионална колегия – София – област и Комисия 

„Квалификация“ организираха съвместно с УАСГ. Към края на годината – 

малките събития няма да ги споменавам – но към края на годината, 

всъщност в началото на 2019 г. организирахме заедно трите ресора три 

много големи кръгли маси за практикуване на професията, които бяха в 

Интер Експо Център и Камерата като партньор на строителното 

изложение. И трите кръгли маси са записани, имат около 400 – 500 

гледания най-малко. Доста интересни са, особено този, който е нашата 

част за BIM, е полезна за всички, тъй като е информация, която не 

навсякъде може да се намери на български. Тя е обща, но полезна за 

всички. 

С това спирам краткото представяне. За мен поне няколко от 

основните неща, които си поставихме през 2016 г., повечето успяхме да ги 
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реализираме благодарение на Общото събрание, което ни гласува доверие 

и бюджет, за да бъде свършено това съответно и сме поставили началото 

на бъдещото развитие поне най-малко на две от основните теми – 

продължаващото обучение и библиотеки в помощ на архитекта.  

Въпроси?  Очевидно няма. 

Моля, гласувайте приемането на отчета за мандата на ресор 

„Квалификация“. 

Гласували общо 189 делегати: "за"- 175, "против" – 4, "въздържали 

се" - 10.   

Отчетът за мандата на ресор „Квалификация“ се приема. 

Преминаваме към отчета на арх. Бакалова, който накратко ще го 

представи онлайн.  

Имате думата, арх. Бакалова.  

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Здравейте, колеги! Работата на 

ресор „Нормативи“ преди четири години  стартира с определяне на 

стратегически цели за работата на ресора. За тази цел се запознах с 

протоколите на всички общи събрания и заседания на Управителните 

съвети в предишните мандати – 13 години. Отделно от това се 

формулираха цели, които ние години наред преследваме – да се върне 

доверието в архитектите и да се утвърди водещата роля, както и да се 

гарантира честна и конкурентна надпревара и адекватно заплащане.  

Краткосрочните цели и задачи, за да постигнем стратегическите 

такива, бяха да се утвърди публичният образ на Камарата като партньор и 

да се изгради доверие от страна на обществото към архитектите, да се 

изградят стратегически партньорства с други браншови организации и да 

се инициират законодателни промени чрез припознаване на нашите идеи 

от народни представители, защото знаете, че Камарата няма право на 

законодателна инициатива. 

Работата на ресора беше структурирана в три комисии, в които 

работиха  постоянни и временни работни групи. Целта беше максимален 

брой колеги да вземат участие в работата на ресора, като постоянните 
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работни групи издаваха становища по законопроекти или пък отговаряха 

на сигнали, докато временните работни групи се сезираха по конкретно 

поставени цели – конкретни изменения на ЗКАИИП, ЗУТ и т.н. 

Първото, което формулирахме като проблем при регулиране на 

професията „архитект“, е това, че упражняването на професията не е 

защитена от действащото законодателство. Какво имам предвид? Нашият 

закон е закон за организацията, но не е закон за упражняване на 

професията. За разлика от законите на адвокатите, нотариусите, частните 

съдебни изпълнителни, фармацевтите, където много ясно и конкретно са 

формулирани начините, по които се упражнява професията така, че хора, 

които нямат компетентност, да не могат да предоставят тези услуги, това 

не е направено в нашия закон.  

За да успеем да направим качествени предложения, първо  се 

изготвиха сравнителни анализи както с другите регулирани професии, за 

които споменах, така и с европейската практика. По този начин се 

изясниха причините за проблемите и начините, по които можем да 

защитим професията си. Това беше всъщност изводът от тези 

законодателни проучвания, че нашият закон е закон за организацията, а не 

за това как да се упражнява професията. Това позволява 

зеленчукопроизводители да наемат архитекти, да се явяват на търгове и да 

печелят съответно търговете и да предоставят проектантски услуги. 

Следващият проблем, който формулирахме, бяха формалните 

критерии за прием в КАБ. Вие знаете много добре, че с две години 

формален стаж, без никаква проверка на познанията на бъдещите 

проектанти с пълна проектантска правоспособност и без гаранция, че този 

стаж е бил правилен и е добре проведен, ние даваме пълна проектантска 

правоспособност на много колеги. В това отношение, разбира се, 

подкрепяме работата на ресор „Практика“. 

Това, което направихме, проведохме една много мащабна „кръгла 

маса“ през 2018 г. заедно с университетите, които подготвят кадри по 

архитектура, поставяйки въпроса за това, че всъщност нашите 
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университети, за разлика от европейските, освен образователната степен 

„магистър по архитектура“ дават и професионалното звание, 

професионална квалификация „архитект“, нещо, което в останалите 

европейски държави не е така. Там завършват като магистър по 

архитектура и едва със структуриран стаж, а в някои случаи – изпит, и едва 

след като получат членство в Камарата, придобиват званието „архитект“. 

В тази връзка направихме среща с университетите -  освен кръглата 

маса и работна среща - и още една среща с министъра на образованието и 

науката, пред когото представихме тези проблеми и получихме съгласие 

наредбата, която е на  практика акт на Министерството на образованието и 

науката, при заявка от страна на Камарата на архитектите в България да 

бъде променена. Тоест, имаме поет ангажимент от министерството за 

законодателни промени. Следващото ръководство може да ги реализира. 

Това, което вече споменах, основният проблем на нашата професия 

е, че не е защитена като регулирана професия. Това позволява строители, 

всякакви хора с търговска дейност да си наемат архитекти, които да 

извършват за тях съответни услуги. Това не е възможно примерно при 

адвокатите. Те не са по Търговския закон.  Всъщност в техния Закон за 

адвокатурата е формулиран ясно начинът, по който могат да се обединяват 

и сдружават адвокати, за да предоставят тези услуги, нещо, което за 

съжаление го няма при нас. 

В тази връзка изготвихме концепция за промени в нашия закон, 

които следващото ръководство може да представи на колегията, да ги 

обсъди и ако се постигне консенсус, да бъдат реализирани. 

Друг проблем, който възникна буквално в последния момент от 

мандата, това лято правителството качи на сайта за обществена 

консултация една концепция за регулиране на секторите в цялата държава, 

включително и в нашия, в която концепция след анализ, в който има доста 

грешки в констативната част, заключенията за Камарата на архитектите в 

България са, че Камарата, общо взето, не се справя с дейността си. Но 

предложените решения, варианти и в двата случая – предложени са два 
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варианта – водят до анулиране ролята на Камарата по отношение на 

регулиране на професията. В единия случай се предлага тя да бъде 

неправителствена организация, чиито регулации няма да са задължителни 

за никого, а в другия случай се предлага да бъдем под шапката на 

държавна администрация, която, както се казва, да упражнява контрол 

върху нашите решения във всяка една област.  

Само да кажа, че в тази връзка направихме една „кръгла маса“, 

изготвена е декларация от нас, която очакваме следващата седмица да бъде 

потвърдена от всички камари и изпратена в Министерския съвет. 

Проведена е и среща с министерството.  

По отношение на професията „архитект“ и затова, че авторските 

права не са защитени, беше възложено законодателно проучване. Направих 

среща с министъра на културата. Има писмо, в което те приемат да бъдем 

включени в следващите работни групи и в Консултативния съвет по 

интелектуална собственост, което ще позволи Камарата да участва и да 

предложи своите изменения в Закона за авторските права и сродните му 

права. 

По отношение на вътрешните нормативни актове – направихме 

актуализация на методиката.  Тук благодаря персонално на колегите от 

работната група, които разработиха Приложение „Норма времетраене в 

инвестиционното проектиране“, което ни позволява при обжалване на 

обществени поръчки да се позоваваме на този документ. 

Това, което направихме, за да подкрепим колегите, е, че направихме 

абонамент за СИЕЛА и АПИС през годините, с което осигурихме 

безплатен  достъп на най-добрите правни информационни системи в 

България.  

Основен проблем също беше липсата на правна подкрепа за нашите 

колеги и в тази връзка организирахме да получаваме сигнали, да даваме 

становище и подкрепа и услуги на нашите членове. Трябва да отбележа 

тук, че за съжаление, когато става въпрос за становища, които трябва да 

бъдат потвърдени от Управителния съвет, не винаги те се разглеждат 



34 
 

поради изчерпване на дневния ред и минават месеци преди да бъдат 

потвърдени. 

Срочното планиране. През 2017 г. знаете, че  след като до болка 

познаваме проблемите със законодателството, Камарата на архитектите в 

България излезе с решение да се направи изцяло ново законодателство, 

което оповестихме на пресконференция. След среща с Министерския съвет 

се инициира създаването на нова концепция. Това е нещо, което познавате. 

Новата концепция, тоест, части от концепцията, които са разработени, бяха 

представени на две национални срещи с главните архитекти, през няколко 

регионални колегии, през браншови организации, през държавна 

администрация. Последно тази част от концепцията, която е разработена, 

беше представена през месец септември на Министерския съвет в 

присъствието на вицепремиера Томислав Дончев. Получихме уверението, 

че тази концепция  ще бъде завършена достатъчно скоро, тя ще бъде 

качена на сайта за обществени консултации направо от Министерския 

съвет, без да я изпращат в МРРБ, за да може да се получи съответно 

обратна връзка от гилдиите и да се превърне в стратегически документ за 

следващия програмен период. 

В резултат можем да кажем, че правителството възприе идеята на 

Камарата за създаване на изцяло ново законодателство, а професионалните 

и браншовите организации постепенно припознаха инициативата и се 

включват с подкрепа.  

По-интересно е всъщност какво се случи с действащия ЗУТ. През 

септември 2016 г.  във връзка с инициирани изменения на закона от страна 

на министерството, Управителният съвет на Камарата в едно свое 

решение, отразено в протоколите от септември месец, направи общо 21 

предложения за изменение на закона, 13 от тях са приети, а пет в момента 

са подготвени като текстове и дори очаквахме тази седмица да влязат в 

парламента, но вероятно ще стане следващата или до края на октомври, за 

да станат част от законопроект. 
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Бих искала да ви споделя кои са, защото това пряко ни засяга. 

Знаете, че в момента има два законопроекта в парламента – на ДНСК, 

който въпреки сериозната реакция на отпор от страна дори на депутатите, 

се прие почти като философия, за да се поставят все пак някакви 

дефиниции от състава на консултантите.  

Следващият законопроект е на Министерския съвет, който се 

опитва да помогне на инвестиционния процес, като практика и постановка 

от Административнопроцесуалния кодекс ги въвежда в ЗУТ, а именно 

проектите еднократно да се връщат със забележки. 

Знаете също за законопроекта на арх. Здравков и Столична община. 

По този повод, тъй като имаше много сериозни притеснения във връзка с 

предложенията, които се оповестиха в медиите, направихме среща с арх. 

Здравков, изложихме аргументи срещу това да бъде солидарна 

отговорността при щети между всички участници, както и срещу размера 

на застраховките, особено по начина, по който те ги предлагат. 

Направихме среща и с Асоциацията на застрахователите, които ни 

подкрепиха в аргументите да бъдат променени тези нива на застраховките 

и за солидарната отговорност – също. В момента се работи по ново 

предложение за изменение на ЗУТ, което да се съобрази с поставените от 

нас аргументи и да се търси общо решение. Това е и причината всъщност в 

момента нашите предложения за изменения на ЗУТ да се забавят, тъй като 

има решение от парламентарните групи двата законопроекта – на арх. 

Здравков - на Столична община, и нашият да влязат в един общ 

законопроект. 

Подробности за ЗУТ – какво сме постигнали, можете да видите в 

отчета. 

По отношение на  ЗУЗСО от общо 15 точки, с които не бяхме 

съгласни, седем от тях бяха припознати от Народното събрание и се 

отказаха от промените.  



36 
 

По отношение на Наредба № 7 – знаете, че има подготвени 

графики, има писмо от министерството, че са съгласни да се създаде 

работна група, както и от ДНСК. 

По отношение на Наредба № 4 – предложенията ни да се превърнат 

в стандарти, които министърът да одобрява, защото иначе няма как поради 

вътрешни несъгласия в колегията на архитектите и инженерите  няма да се 

стигне до обща наредба.  

По отношение на Наредбата за авторски надзор – тъй като знаете, 

че липсва регламентация за такъв, се взе решение регламентацията на 

авторския надзор по част „архитектура“ да стане част от наредбата за 

актове и протоколи. Има разработени текстове от колегите, утвърдени от 

Управителния съвет и изпратени в МРРБ. Очакваме да се отвори 

промяната, за да станат част от наредбата. 

По отношение на културното наследство сме участвали активно и 

сме давали становища за всички изменения по Закона за културното 

наследство. По-интересното е, че е проведена среща с министъра на 

културата. Търсят се правни възможности за рамков договор между двете 

институции – министерството и Камарата – за съвместна дейност при 

актуализация на списъците с паметници, което би създало добър обем от  

работа за нашите колеги. 

Взехме отношение във връзка с това, че общините имат практика да 

назначават главни архитекти без конкурси, сезирали сме прокуратурата, 

изпращали сме писма, получихме отговори. Много общини след нашата 

намеса направиха конкурси.  

Сериозен акцент обърнахме върху обществените поръчки, защото 

това са обороти за милиони, които са недостъпни за нашите членове. 

Обжалвали сме както през Комисия за защита на конкуренцията и ВАС, 

така и сме сезирали институции, които имат ангажимента да следят тази 

дейност. Имаме успехи. Направени са проверки, включително и 

предложения за изменения в ЗОП. В резултат на това, че ги засипахме 
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буквално със сигнали, част от възложителите, когато им изпратим сигнали, 

сами прекратяват поръчките, което означава, че вече имаме авторитет. 

Подкрепили сме и главните архитекти там, където имат проблеми с 

общинската администрация. По отношение на развитието на Камарата 

възложителите започнаха да ни търсят за предварително съгласуване на 

документация. Като равносметка имаме възприемане на идеята за 

създаване на ново законодателство. Реализирани са промени в ЗУТ и 

въобще други, като всъщност решенията, взети през 2016 г., за двуфазно 

проектиране, за разрешение за строеж само на идейна фаза, за работна 

фаза, която се прецизира само от консултанти, без да се влиза в общината, 

тоест, без да се разглежда, за по-интензивен контрол по време на 

строителството.  

Ако има интерес, при въпроси ще ги представя. Вие ще ги видите и 

в следващата седмица в парламента вероятно. 

Осигурихме си подкрепа за нашите нормативни изисквания за 

промени от бизнеса. Бихме могли да кажем, че все пак е повишено 

доверието от страна на обществото към нас, защото Камарата започна да 

бъде търсена за становища и за мнения по много наболели въпроси, 

повдигнати в общественото пространство. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря! 

Колеги, можете да задавате въпроси. Арх. Бакалова ще чуе.  

Има думата арх. Сивкова. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Първо, само нещо процедурно – 

моля да не ми засичате време. Арх. Баровски, нека да излезе табличката с 

гласуването, това е явен вот. Би трябвало да може да бъде проверяван по 

номера. Технически не е проблем, веднъж го пуснахте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да, след края на 

всяко гласуване ще ги пускаме. Няма проблем. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Тъй като арх. Бакалова – то е 

практика вече докладът й за нас става известен в последния момент - този 
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път дори и докато пътувахме, не можах да се запозная с него, защото не 

беше качен. Арх. Иванов го е видял снощи в 20,30 ч. Може би малко след 

като е бил качен точно тогава. Приложенията продължиха да се качват и 

през нощта. 

Чудеса от работа са се случили в този „Норматив“ – становища, 

обжалвания, правна помощ и т.н., но колегията няма къде да се запознае с 

това нещо, защото в сайта, в ресора - миналата година също го констатирах 

и помолих арх. Бакалова да ги качи тези неща – там, където е отделено 

място в сайта за ресор „Нормативи“, тези становища по законопроекти, 

правната помощ на колеги, за които е плащано от ресор „Нормативи“, да 

бъдат качени. За ЗКАИИП перото беше около 20 000 лв. за миналата 

година, за Устав и за ЗОП и другите не ги помня и сега няма откъде да ги 

видя, защото в този отчет има дадена програма за 500 и колко хиляди 

беше, нали така, арх. Бакалова? Ако беше представен отчетът на 

Управителен съвет, както помолихме по-миналата година, тогава 

отхвърлихме първоначално отчетите, представени на Управителен съвет, 

защото поискахме те да бъдат и с финансовата рамка – какво перо е било 

предвидено от бюджета, какво е изпълнено, резултата и преходния 

остатък. Миналата година беше така, имаше едно сериозно разминаване от 

23 500 лв., което не беше отразено и коригирано в бюджет 2018, бяха 

отчетени 81 000 лв. Сега има тук програма, дадени са 86 000 за 

мониторинг.  Това е програма, нали, арх. Бакалова? Изпълнение на 

бюджета на ресор „Нормативи“ тук го няма. От това, което успях да 

прегледам сутринта, няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: В таблицата за 

бюджета ги има, арх. Сивкова. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: В таблицата за бюджета има разбито 

и сумирах ги за тази година. При преходният остатък, който гласувахме 

миналата година  - около 12 800 лв. – бяха близо 15 000 лв. Но тук не видях 

и с корекцията от миналата година, защото това разминаване от 23 700 лв.  

не е малко и арх. Бакалова беше казала, че ще го провери защо се е 
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получило това разминаване. До ден-днешен няма обосновано обяснение на 

тази разлика от 23 700 лв.  

Следващото. По отношение на законодателната дейност. От тези 21 

предложения, които каза арх. Бакалова през 2017 г. за ЗУТ-а, който влезе 

февруари месец, нито едно не беше за премахване на водещия проектант. 

Само че в стенограмата на Народното събрание е записано още в първото 

изречение от изказването на министър Николай Нанков: „Аз не мога да 

разбера – казва – от Камарата на архитектите в България поискахте това с 

водещия проектант с предишното ръководство и сега пак те поискаха 

премахване на водещия проектант“. Това нещо, колкото и да отрича 

настоящото ръководство, че няма намеса в премахването на нещо, което 

беше наше постижение, на което бяхме решили, че ще надграждаме и ще 

доразвием функциите на водещия проектант, до ден-днешен никой не иска 

да поеме отговорност за това, че е премахнато едно постижение с кански 

мъки миналия мандат. 

И последно, относно представителността. Аз проверявам 

стенограмите на Народното събрание, когато се обсъжда ЗУТ, защото 

знаете в предния мандат бях представител, присъствах на тези заседания, 

участвах в тази законодателна дейност. Скромно, нашите постижения от 

тази мандат на ресор „Нормативи“, когато арх. Жечев беше заместник, са 

описани и се знаят. Но ме учудва, че имаше заседания, на които се обсъжда 

законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, на 

които нямаше представители на Камарата. Имаше пък едно, например от 

30 май миналата година, на което като представители на Камарата са 

посочени Емилия Ушакова и Мария Драганска, които са служители на 

офиса. Управителният съвет изобщо не е вземал такова решение да праща 

служители от офиса. Искрен Веселинов – председателят на комисията, ги 

пита: Камарата на архитектите в България ще изрази ли становище по 

законопроекта за изменение на ЗУТ? – Не! Ами как да изрази, като това са 

служители от офиса. Би следвало там да има наши колеги-архитекти и ЗУТ 

да бъде атакуван във всеки един момент.  
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Няма какво повече да кажа. Просто разочарованието е голямо. 

Приказките са огромни. Обществените поръчки са планирани всяко 

четиримесечие. Тук има 10 четиримесечия по 8 800 лв. заложени. Няма 

сравнение колко сме похарчили от тях, арх. Бакалова – 88 000 лв. за 

обществени поръчки. Обжалвани са реално шест обществени поръчки. 

Вярно е, не отричам, че има писма, с които сте спирали, като например 

залата в Стара Загора. Само с писмото на Камарата беше спряна поръчката, 

после – пусната отново. Какъв е ефектът, не знам. Колегите ще кажат. Но 

перото от 88 000 лв. – това е само за мониторинг, не за обжалване – за 

мониторинг имаме 88 000 лв. Всяко четиримесечие на този мандат от 

2017 г. досега по 8 800 лв. През 2018 г. има гласуван договор от 

Оперативно ръководство с колега за месечно възнаграждение 650 лв. за 

мониторинг. Това огромно разминаване на планирания бюджет, на 

нераелизирания бюджет, но в същото време на реализирани пера, за които 

няма обяснение къде са отишли, демонстрира само тоталния хаос в 

законодателната дейност, без никакъв ефект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на 

арх. Сивкова. 

Заповядайте, арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз си позволявам да направя изказване по 

тази тема, тъй като считам, че ресор „Нормативи“ е може би най-важният 

ресор, който формира правилата за упражняване на професията. Считам, 

че в тази насока ние имахме много големи очаквания за сериозни промени, 

които така и не се състояха и през този мандат, за съжаление. 

Обръщам внимание на всички, че за първи път през този мандат 

беше променено съотношението на използване на средствата, тоест, в 

ръководството беше концентрирана по-голямата част от средствата и 

съотношението беше обратно на това, което беше до момента – по-

голямата част от парите до преди бяха в регионалните колегии, а сега за 

първи път колегите гласуваха доверие на ръководството и парите отидоха 

в Централата. За първи път всички ресорни заместник-председатели имаха 
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възможност да формират собствен бюджет и собствени програми, които да 

ги изпълняват. В крайна сметка зад всяка една програма ние очаквахме 

някакви резултати. За разлика от предходните ресорни, които ги чухме и 

при които определено има добри резултати, в ресор „Нормативи“ може да 

се каже, че резултатът е нулев.  

Освен това, което каза арх. Сивкова – че отпадна от ЗУТ водещият 

проектант, може би с други постижения този ресор няма с какво да се 

похвали. Считам, че всички усилия, които уж бяха положени за 

изготвянето на нови проекти за ново законодателство и т.н., така и не 

видяха бял свят. Тоест, ние не видяхме нов проект за нов закон, който да 

замени ЗУТ и бяха похарчени изключително много средства, без да има 

никакъв резултат. 

Основните ни очаквания да се подобрят условията на нашия труд и 

да отпаднат административните тежести не се състояха и Камарата по тези 

въпроси не постигна никакви резултати. 

Няма да отегчавам аудиторията. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на 

арх. Банов. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Арх. Баровски, молбата ми е да 

отговоря след тези две изказвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, имате 

думата, арх. Бакалова. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Благодаря. Първо, по отношение 

на твърдението, че не са се случили нещата в ЗУТ. Много съжалявам, но 

ще си позволя наистина да мина през решенията на Управителния съвет, за 

да видим каква част от решенията на Управителния съвет от 2016 г. досега 

са станали факт. Започвам с първото решение – визата да съдържа данни за 

подробната инфраструктура. С две изменения – през 2019 г. и 2020 г. – 

този въпрос е уреден. Ако имаме електронна система и електронно 

предаване този обмен да стане по-бърз между общините и 

експлоатационните дружества,  ще работи и много добре. 
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Следващото предложение е за консултантите – да бъдат членове на 

двете камари, предложение, което най-късно до края на октомври, 

вероятно следващата седмица, предстои да влезе в Народното събрание,  е 

предвидено точно това и то след разговор с БАИ и с МРРБ, че физическите 

лица специално от консултантските фирми най-малко ще трябва да имат 

пълна проектантска правоспособност и проектантски стаж, който вече ще 

се определи вътре в парламента.  

По отношение на това общинската администрация да съгласува 

само градоустройство, градоустройствени параметри, приетите още през 

2017 г. изменения за това, че в общинска администрация трябва да 

проверява само съответствието с предвиденото в подробния устройствен 

план. Фактът, че това изменение не заработи заради един ангажимент на 

главните архитекти, одобрявайки проекта, да носят цялата отговорност за 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, тоест, за всичко вътре в сградата. 

Това е причината те да продължават да надничат, както се казва, в 

сградата.  

В изменението, което си бяхме подготвили, категорично и ясно се 

посочва, че главните архитекти отговарят само за градоустройството, а 

консултантите, изготвяли докладите за съответствие, отговарят за всичко, 

което е посочено в чл. 139, ал. 1 и ал. 3 и което касае обществения интерес. 

Проектантите също ще носят своята отговорност за нещата, които не са 

предмет на обществения интерес като конструкции, пожарна безопасност и 

фактически категорията на сградата. По отношение на къщи и кооперации 

реално ще отговарят за всичко, без конструкцията и пожарната 

безопасност. 

Имайте предвид, че това е изключително съществено, нещо, което 

Камарата от много време искаше, и се разбрахме, че не може по начина, по 

който сега се реализира професията и работи, да се поеме този 

ангажимент. Затова връщаме фигурата на водещия проектант. Само че в 

момента са го нарекли главен проектант. Но си мисля, че проблемът е в 

терминологията. Както искат да го наричат, въпросът е, че той  се връща 
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със своите права. Отново не само с неговия подпис да се съгласуват 

проектите, – говорим по отношение на съгласуването между отделните 

проектни части – но и с това той да поставя подписа си върху всички 

актове по време на строителството, независимо в коя област става въпрос, 

за да сме сигурни, че той няма да бъде пропуснат, с опцията дори да може 

да спре строежа, ако не е съгласен да подпише определени актове.  

Следващото са подробните устройствени планове. Искането да 

няма заповед за изменение на подробните устройствени планове в обхвата 

на чл. 131, е разработено, предстои внасянето.  

По отношение на заданията на подробните устройствени планове да 

не се съгласуват, прие се нова алинея в чл. 125. 

За двуфазното проектиране казахме, че е разработена… Една част 

от колегите, които са в работните групи, ги познават в подробности.  

За да  регламентираме авторския надзор, се прие нова точка – 

трябва да бъде сключен договор за авторски надзор преди стартиране на 

строителството. 

Това с  регистрацията на договорите няколкократно се опитваме да 

го направим част от законопроекта, включително сега има много сериозна 

обструкция. От една страна имаме подкрепа от народен представител – 

наш колега, конструктор, а другият начин е да търсим аргументите, за да 

може да искаме камарите да правят тази регистрация. Аргументите ни са в 

посока на това, че това ще позволи да следим за изпълнението и 

предоставянето на услугите и да изпълняваме ролята на организация, която 

регулира професията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Извинявам се, арх. 

Бакалова. Понеже напредна времето, само кажете колко са приети и колко 

не са. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Съжалявам, но обвинението, че по 

ЗУТ не е работено, не е така. Просто отворете си доклада, мога и да 

продължа да коментирам. 
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В законопроекта е предвидено планът за пожарна безопасност и 

здраве изобщо да не се одобрява от общината, освен когато става въпрос за 

разрушаване. Това се прецизира само от надзора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Бакалова, 

тъй като достатъчно време отделихме, стоп дотук. Мисля, че до момента 

всички колеги прекалиха с регламента. Арх. Сивкова говори 15 минути, 

арх. Банов говори 10 минути и на арх. Бакалова беше прекалено дълга 

презентацията.  Предполагам, че стана ясно. Да, има обвинения, че нищо 

не е вършено. Арх. Бакалова казва, че не е така. Има още четирима колеги, 

които искат да се изкажат. Предлагам точно по една минута и за 

четиримата и последен отговор на арх. Бакалова, защото вече сме във 

фазата на почивка, а трябва на всеки два часа да опразваме залата за 

дезинфекция.  

Така че предлагам максимално бързо да вървим. Четирима души – 

по една минута, три – четири минути за отговор на арх. Бакалова и 

гласуване. 

Има думата колежката Томова. 

АРХ. МАРИНА ТОМОВА: Искам да говоря за работата на самите 

комисии, които бяха към ресора на арх. Петкана Бакалова. Комисиите не се 

събираха. Това е една от констатациите. Всичко се правеше в последния 

момент. Говоря за Наредба № 7. Писмото излезе октомври 2018 г. – 

проверила съм го – а ние буквално в последните две седмици, в последния 

срок трябваше са създадем всички промени. Това е технически 

невъзможно. Наредба № 7 – графики,  колегите въпреки всичко ги 

създадоха, изчертаха ги, дори го направиха абсолютно безплатно, без 

никакви разходи на средства. Тези графики не бяха внесени никъде, 

защото имало някакво неразбиране или някакво разминаване. 

Другото, което е много важно. Ние не работихме, редовите членове 

бяха отстранени от работата на комисията, а се получиха страшно много 

писма от колеги, които искаха да се включат, имаха конкретни 

предложения, които не бяха зачетени въобще. Документите, които се 
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пращаха в министерството редовно, ако е имало такива, не са били 

съгласувани с колегите. Част от тези документи са гласувани на заседания 

на Управителния съвет. Искам да ви кажа, че Управителният съвет не е 

законодателен орган. 

И друго. От колегите непрекъснато се изземват правоспособности. 

Архитектурната ни дейност непрекъснато губи от терена за проектиране. 

Всички знаем, проектиране на пожарна безопасност не можем да правим, 

отстъпихме и вертикалната планировка на технолози и т.н. Това също е 

един голям минус. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на 

арх. Томова. 

Има думата ландш. арх. Александър Недев.  

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, аз 

много внимателно изслушах арх. Бакалова. Прочетох и това, което беше 

изпратено в последния момент. Две неща ме впечатляват. Ние говорим за 

едни проблеми, които са си проблеми, без да имат ясно решение. Говорим 

и за едни неща, които ще се случат. Те ще се случат. В последните четири 

години „ще се случат“ и още малко и ще стане. Само че нищо не е станало. 

Арх. Бакалова, помолих Ви на миналото Общо събрание да ни 

кажете колко думи по брой са променени по инициатива на Камарата на 

архитектите в България в който и да било нормативен акт. Вие ми казахте 

тогава, че до половин час ще ми ги дадете. Мисля, че половината час мина. 

Не е сериозно при положение, че на практика вие приключихте Вашия 

мандат май месец и до последния миг да се бавят вашите отчети. 

Моля все пак кажете – десет, двадесет, пет, една, нула думи са 

променени по инициатива на Камарата с всичките тези юристи за 80 000 

лв., които представляват половината от разходите за Вашия ресор, с 

всичките онези изследвания за по 30 000 лв. на чуждото законодателство, 

които Господ знае как са използвани и с всичката работа, която в интерес 

на истината, аз не мога да разбера къде, кой и кога е вършил.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на 

ландш. арх. Недев. 

Има думата арх. Данчо Данчев. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Колеги, няма да взема отношение по 

финансовата част по простата причина, че не съм подготвен и не е 

прилично хора да взимат думата така. Апелирам, който не е подготвен, да 

не взима отношение по темата. Това е като общо пожелание, да си 

уважаваме времето един друг. 

Сега набързо. За първи път в графичен вид видях проблемите, които 

бяха изложени, даже не са изчерпани, много повече са проблемите, които 

съществуват в нашата професия. Каквото и да ми говорят, тази 

организация е създадена със специален закон от държавата по настояване 

на европейците. Въпреки че сме със специален закон, ние сме все още в 

незавидното състояние. Въпреки високата квалификация, която имаме, 

нашата дейност по всички линии всеки божи ден ни се отнема по една или 

друга линия. Имаме квалификацията, можем да вършим доста работа.  

Какво ми направи впечатление? Изложиха се доста проблеми, те са 

много повече. Исконно задължение на нашата колегия, която се е събрала 

тук на този висш орган, е да защитава интересите на колегите. За да си 

изпълняваме задълженията към обществото, ние трябва да бъдем с 

определен статус, включително и материален. Не може едни гладни хора 

вместо да направят две къщи  като хората, трябва да направят пет, за да си 

спечелят същия доход.  

Така че проблемите са поставени. Обаче бяха систематизирани 

така: проблеми, действия, резултати. Ефективни резултати не видях  

никъде. Обяснявам си го по две причини. Причините са обективни. Да ви 

го кажа: никой не иска да чуе за нас. Упорито! Давани са обещания, 

направени са контакти, поети са ангажименти и какво се случва? Или 

нашият мандат приключва, или на поредното Народно събрание и всичко 

се започва отначало. Нашето задължение – ще ви го кажа по-иначе - нас 

може да не ни искат в селото, ние ще питаме за поповата къща по простата 
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причина, че ние имаме всичките – как да ви го кажа – качества, 

образование, условия ние да сме в съвсем други позиции в   това общество, 

наречено българска държава.  

Така че, откакто е създадена Камарата, какво се получава? Всеки 

божи ден, независещо само от нас, но отговорността е наша. Ние губим 

позиции. Какво се получава? Всяка година е по-добра от следващата, а 

трябва да е обратното. Ние трябва да имаме прогрес. Ние трябва да си 

защитаваме членовете. Затова сме се събрали тук. Минаха, да ви кажа, 50 

години. Това е половин век. Да ви кажа от практиката, само в практиката 

съм бил, почнал съм със съвсем други позиции в обществото, като отида на 

обекта, те уважават. Чака те техническия ръководител, всички бригади. 

Сега какво се получава? Искат ни проекта, за да го хване някой надзорник 

или някоя одобрителна инстанция, за да си прави каквото си иска с него.  

Това това отгоре, первезия го наричам, да искат солидарна отговорност. 

Ние сме най-малко отговорни по отношение на някои неща. Ние минаваме 

през сума ти закони, през сума ти комисии, през сума ти РЕСУТИ. Така че 

ние сме най-малко рискови и искат да ни сложа една колективна 

отговорност, което е направо неприлично. 

Сега искам да ви кажа нещо. Има обективност. Не ни уважават за 

абсолютно нищо. Но нашето исконно задължение е – идват сега нови 

избори – пожелавам проблемите, които са поставени тук, най-настоятелно 

да се отвоюва позиция по позиция  нашето дередже в това общество. 

Да ви кажа. Имаме проучване. На Българския полуостров сме най-

ниско платени, от три до пет пъти по-ниско. Разбирайте, това значи и в 

световен мащаб. Вие, колеги, сте с огромна отговорност, с огромни 

възможности и в същото време при квалификацията, която имате, за 

надзор, за брокери, за каквото ще да бъде, са поети от хора, които нямат и 

този ценз. Има някъде библиотекар, но има някой и не е библиотекар. Има 

там ресурси и както се очертава в дългосрочен период може би до 

професионална безработица и всичките тези ниши по образование, по ценз 

и по възможности ние трябва да си ги вземем, а не да ни ги крадат. Ние 



48 
 

имаме Камара, имаме закон и въпреки това нещата не са наред. Ще дам 

пример, нищо лошо за геодезистите. Той да ми дава схема по етажите. Аз 

съм учил геодезия пет години, а той учи само за площ на обекти и най-

много да измери тегло на сградата.  

Накрая, като се прави  едно изказване, трябва да е осмислено или с 

извод, или с насока. Апелирам Камарата да се стегне в следващите години. 

Сигурно ще има ново ръководство. Исконно задължение е да гледа 

интересите на нашите хора да са ефективни и обществото да е доволно от 

тях, те да си заемат достойно своето място в това общество. Ние никога не 

сме искали от държавата нищо за разлика от други, които са субсидирани, 

включително и в Народното събрание.  Искаме си своето. 

Пожелавам на новото ръководство борбено да отстоява нашите 

интереси. Ние затова сме висш орган тук, дано това нещо се случи в 

бъдещите години. Аз съм оптимист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви, 

арх. Данчев. 

Има думата арх. Владимир Митов. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Ще бъда много кратък. Първо, искам 

да поздравя арх. Бакалова за смелостта и енергичността, с която защити 

една принципна кауза за детската болница. Второ, да й благодаря за 

добронамереността и съдействието при разкриване на фактическата истина 

около конкурса за нова шестетажна сграда на МУ – София, където се видя, 

че това е един скандален конкурс. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Емил Жечев и след това ще дам думата на арх. Бакалова за отговор. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Колежката Бакалова има, колеги, 

уникалното качество да говори много и да не казва нищо. Казвам го най-

добронамерено. Колко прави, всеки един нормален човек вижда.  

Промените в ЗУТ през последните четири години са с 

изключително негативен характер спрямо архитектурната професия. Така 
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наречения ресор се задоволяваше само да констатира факти, да пише 

безсмислени писма и становища, пребогато платени на съответните 

юристи, за които стана въпрос. А колкото до събитията, които изреди 

колегата, винаги съществуваше една невероятна особеност - 

положителните неща, които се случват и за които става въпрос - за 

болницата, да се преписват като нечие завоевание.  

В подобен аспект искам да ви съобщя една новина, която няма 

нищо общо с нашия ресор „Нормативна уредба“. Доколкото разбрах от 

интернет току-що, Конституционният съд е обявил Закона за устройство 

на територията за противоконституционен. Ако това не е фалшива новина, 

можем да се поздравим с това нещо в частта му, в която се отнемаше 

правото да се обжалват общите устройствени планове. Изненадан съм, че 

арх. Бакалова не си е писала и това като нейна заслуга. 

Ако това не е фалшива новина, поздравявам всички с най-после 

случилото се добро събитие в България по отношение на потъпкването на 

нашите права.  

В заключение искам да припомня, че тази дама зае този пост 

благодарение на яростната си съпротива срещу така наречените 

обществени поръчки. Пловдивчани, които са в тази зала, знаят, че тази 

наша колежка участва в най-скандалната обществена поръчка в Пловдив за 

изложбената зала и беше отстранена поради крайно непригодния проект, 

който създаде. Коментарът оставам на всички вас.  

Аз лично ще гласувам против този отчет, защото той е празен от 

съдържание и представлява сам по себе си една манипулация. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря на 

арх. Жечев. 

Арх. Бакалова има право на последен отговор и преминаваме към 

гласуване. 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Благодаря. Първо, все пак тъй като 

са няколко колеги, ще започна с арх. Марина Томова. Доколкото си 
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спомням, графиките, които подготвиха колегите, са изпратени не само в 

МРРБ и ДНСК, но и до всички главни архитекти в страната. На база на 

това имаше проведен разговор и ние коментирахме с колегите в МРРБ, че 

това не са окончателни варианти, а по-скоро показват проблематиката в 

Закона за устройство на територията и разчитаме на тях заедно с Камарата 

да изберат вариантите, които различните регистрации, които според тях, 

отразяват текстовете на закона. И не само това. Измененията, които бяха 

подготвени и гласувани от Управителния съвет, бяха представени от 

членове на тази комисия. Нямам спомен, ще отворя протоколите, но може 

дори и арх. Томова да е присъствала.  

По отношение на това, което казаха арх. Банов и арх. Жечев, искам 

да направя един анализ на ЗУТ такъв, какъвто го заварихме през 2016 г. – 

поне аз.  

Проблемите, които се визираха от колегията, първо, че няма достъп 

до информация за подробните устройствени планове. И какво се получава? 

Един инвеститор, когато дойде и иска да строи и иска да знае в имота 

какво може да построи, той отива при главния архитект, защото иначе  

тази информация я няма в публичното пространство и никой от нас не 

може да я представи и да направи консултация.  А това е първата стъпка, 

която всъщност трябва да направи възложителят. По тази причина в закона 

чл. 5 и чл. 5а специално предвижда или задължава, не предвижда, а 

задължава всички общини, областни управители и държавна 

администрация, които имат отношение към създаването на подробните 

устройствени планове и които ги съхраняват, да ги направят публични, 

дигитализирани, достъпни за всеки от нас. Всеки от нас да може да 

направи справка за определен имот. А не възложителят да се чуди какво да 

предприеме – дали да го купува или да не го купува, доколкото имат срок, 

в който общините  трябва да свършат тази дейност. 

Факт е, че някой поради липса на ресурс, а други поради други 

причини се пазят от   ……че в един момент ще почне да ги санкционира. 
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Стъпката към това ние да имаме достът по информацията за подробните 

устройствени планове е законодателна и е направена.  

След това, през цялото време ние се оплакваме, че са твърде много 

проектните части. Най-лесната част, с която започнахме, е точна планът за 

безопасност и здраве и управление на строителните отпадъци.  

По отношение на втория, той няма как да отпадне от закона, защото 

е въведен във връзка с Европейския регламент. Няма как да бъде 

заобиколен. Но това, което направихме и за двата – и за плана за 

безопасност и здраве, и за плана за отпадъците, беше те да бъдат 

преместени след разрешението за строеж. Тоест, да не искат документи, 

които се изискват за разрешение за строеж. И тук имаше реакция, че това 

бави одобряването и стартирането на строителството. Дадохме и двете 

опции – заедно в срока да бъдат одобрявани от главния архитект или след 

това – от кмета.  В момента е подготвен законопроектът така, че ТД 

въобще да излезе, освен ако не става въпрос за разрушаване на сграда, 

одобряван от общината. Но първата стъпка към това да разтоварим малко 

тези кашони и папки, които носим в общината, е направена.  

Визирам на следващо място нещо друго – това, че още преди три 

години направихме първата стъпка за възможност за електронно предаване 

на проектната документация. Да, тя не стартира, защото МРРБ не си 

направи труда да довърши наредбата, но в момента са предвидени 

следващите текстове, които ни позволяват в ситуацията, която имахме 

зимата – на пандемия – да изпращаме и да се разглежда проектна 

документация електронно.  Ние сме в 21 век, това е много една важна 

стъпка, която всъщност ще стане част от законодателството. И не само. 

Беше задължено създаването на електронен портал, на електронни 

регистри, на електронна система, това е § 50 на ЗУТ.  

Затова в подробния отчет съм дала в кой "Държавен вестник", в коя 

година е станало изменението, включително и изменение и допълнение и 

там, където сме сгрешили, сме го коригирали. 



52 
 

По отношение на достойнството на архитектите и участието ни в 

строителния процес. Започнахме с това, че дори имената на проектантите 

ги нямаше в информационните табели. Факт е, че задължихме – друг е 

въпросът колко проследяваме това да се спазва – проектантът да фигурира 

на информационната табела на обекта, задължително да има договор, 

който се представя в общината за авторски надзор преди откриването на 

строителната площадка, а след това направихме измененията авторският 

надзор да бъде регламентиран в наредба, за да е ясно на кои етапи със 

сигурност ще има….. на служителя, както е при конструкторите. 

Изключваме ли по-малките подробности за това, което говорихме – 

опита главните архитекти да гледат само градоустройство? Обяснихме 

защо не е проработил този текст, макар че 2017 г. още го заложихме. Но 

фактът, че много време имаше съпротива в самата администрация, за да се 

преодолее недоверието към нас като професия, а и към консултантите. 

Дори само най-малкото е това, което направихме през този мандат - че ние 

спряхме махалото да върви в едната посока и направихме първите стъпки в 

обратната посока. По-малко проектни части, достъп до информацията, с 

която стартира проектирането и съответно присъствие на проектантите на 

строежа, където им е мястото, защото голяма част от средствата, знаете 

формални неща, всъщност техните доходи идват от осъществяване на 

авторския надзор и от отговорността, а заедно с отговорността идва и 

достойнството и доверието. 

Така че категорично не съм съгласна с това, което се изложи. Освен 

това, ето, на последната ни среща в Столична община там, където имаше 

група за обсъждане на електронната система, имаше представител на 

Министерския съвет. На срещата присъства Томислав Дончев и арх. 

Мартин Христов със сигурност беше на срещата, когато той оповести, че е 

впечатлен от представената концепция и даже предложи да я представи на 

групата там. 

Във връзка с електронната система  и това има ли смисъл да правим 

електронна система по стария модел на закона. В крайна сметка 
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коментирахме, че има смисъл, но заедно с облекчаването, което в момента 

сме подготвили. 

Извинявайте, ако трябва да отговоря на арх. Жечев, направих си 

труда да прочета неговия отчет за края на мандата. В рамките на три – 

четири страници е обяснил как са игнорирани всичките ни предложения. 

Аз тук показвам с резултати, и не само – подробно описвам как са се 

случили нещата – в кой "Държавен вестник" какво изменение, понякога и 

по две даже там, където нещата е трябвало да се изчистят от първото 

изменение. Малко или повече сме дръпнали процеса обратно. 

Не приемам категорично това, което се твърди през цялото време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре. 

Благодаря Ви, арх. Бакалова. Мисля, че колегите разбраха. 

Аз предлагам да приключим дебатите. Всички чуха и едната, и 

другата позиция. Достатъчно въпроси и отговори имаше. Предлагам 

директно да гласуваме. 

Моля, гласувайте предложението за приемане отчета на ресор 

„Нормативи“. 

Гласували общо 182 делегати: "за"- 71, "против" – 82, "въздържали 

се" – 29. 

Отчетът на ресор „Нормативи“ не се приема. 

 Какво следва от това не е ясно.  

Колеги, тъй като по програма и по противоепидемични мерки 

следва да сме в залата не повече от два часа, а и по програма е време за 

обяд, въпреки че започнахме по-късно, наваксахме много от време. 

Очаквам ви в 14,30 ч. тук, за да продължим със следващите точки 

от отчета. 

 

 

 

 

 



54 
 

ПЪРВА СЕСИЯ 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ 

16 октомври 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, 

продължаваме с отчетите, които са подотчети на Управителния съвет, 

съответно на Управителния съвет е общ.  

Следва отчет за бюджет 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Моля, покажете 

първо отчета за бюджета за 2020 г. – ще започнем отзад напред. 

Момент, тъй като пропуснах нещо, преди да преминем към отчета 

за бюджета от Управителния съвет като подотчети на дейността чухме и 

гледахме отчетите на ресорните заместник-председатели. Но това не е 

цялата дейност. В крайна сметка в материалите имате и отчетите на 

конкретните членове, които са от пряко избраните. Към момента, въпреки 

изричното настояване, че Управителният съвет е общ орган, той не е 

председател с двама – трима заместници, които правят всичко, а 

останалите да им са коректив. В смисъл, те всички са избрани, за да 

работят. Към момента само двама члена на Управителния съвет от пряко 

избраните са подали индивидуални отчети за работата – арх. Атанас Динев 

и арх. Юлия Железова. Ако не са разпечатани, са качени на сайта във 

всички случаи. Предполагам, че тях няма да ги гласуваме изрично. Ако 

някои има към тях да задава въпроси или да зададе въпрос към другите, 

които нямат отчет какво са правили през целия мандат? И към тях няма.  

Минаваме към бюджета. Това е много проста табличка. Съгласно 

решението на Общото събрание от 2019 г. бюджетът за 2020 г. е в същата 

рамка, както и бюджетът за 2019 г., като се коментира предимно 

приходната част – как се сформира. Не се коментира разходната част, но 

тя, така или иначе, я представяме към момента много накратко. Той е и 

частичен, той е само до 01.10.2020 г., тъй като цялата година не е 

изминала. Към тази дата общо има събрани от членски внос 970 000 лв., от 
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които по разпределение 240 000 лв. са за регионалните колегии, 730 000 лв. 

са за националното ръководство, което трябва да поема разходите за 

съответните дейности.  

От „Стопанска дейност“, която е с малко по-стар период на 

актуализация, но то през лятото нямаше приходи от стопанска дейност 

много. Сега ще има покрай Общото събрание. Към момента са 35 000 лв. и 

до края на годината сигурно ще надминат 100 000 лв.  

От тези 730 000 лв., които са за Централата, са преведени само 

680 000 лв. от регионалните колегии. Изрично го казвам, тъй като имаше 

изрично решение на последното Общо събрание председателите на 

регионални колегии да преведат всички дължими средства за 2020 г.  към 

края на месец януари. Това нещо просто не се случи. Казвам това, тъй като 

ще има колеги, които казват, че бюджетът е каша, че нищо не е ясно. Значи 

не е ясно точно за това. Има едни хора в Камарата, които категорично 

отказват да изпълняват решенията на Общото събрание. В същото време 

други хора ги изпълняват и това създава тотална неравнопоставеност вътре 

в Управителния съвет. Когато едните са си изпълнили решението на 

Общото събрание, а другите казват: ние нямаме да го изпълним, който и да 

прави тези таблици, няма как да представи една таблица, защото 

….разбира се защо. Имате малко по-дълго това експозе защо и как стоят 

нещата. То си е мое лично, писал съм, че това нещо няма как да бъде 

одобрено от Бюджетната комисия и Управителния съвет поради същите 

причини. В Бюджетната комисия присъстват и от двата лагера хора, 

съответно на заседанието става една константна караница и не може да се 

вземе решение. Управителният съвет – също, защото всеки дърпа чергата 

към себе си.  

Затова отчетът за времето, през което аз съм председател, е по 

счетоводни данни и той гласи следното. В сметка „Командировъчни за 

Управителния съвет и Оперативното ръководство“ – 13 000 лв. Малко са, 

защото заседавахме половината година онлайн. Ако едно заседание на 

Управителния съвет струва средно между 2 и 5 хиляди лева – 
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командировъчни плюс спане и всичко останало. Когато въведохме онлайн 

заседания по ZOOM, струва двойно. Аз лично съм си платил акаунта и го 

ползвам за Управителен съвет. Съответно поради тази причина има 

докладна срещу мен, че нерегламентирано провеждам заседания на 

Управителния съвет онлайн. Ако бъда наказан, ще бъда лишен от правото 

да участвам в органите на управление на Камарата на архитектите в 

България. Съответните колеги са тук, ако искат, могат да се обосноват 

защо. Общото решение да реши прави ли са, не са ли прави, така ли се 

прави? 

За Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно производство – 

10 810 лв., като изрично тук не са включени разходите за Контролен съвет 

все още, които до края на годината ще бъдат осчетоводени, тъй като 

докладната дойде много късно и съответно нямаше време да бъдат 

обработени договорите и да им бъдат изплатени средствата, включително 

и за 2019 г.  

Разходи за Общо събрание за 2019 г.  и авансите за 2020 г. – 

67 436 лв. Това е към 01.10.2020 г. Значи можем да броим още 30 000 лв. за 

Общо събрание. Към настоящия момент са към 100 000 лв.  Общо 90 000 

лв. са органи. 

Общи разходи, които поема Централата, включително наеми, 

консумативи, поддръжка, данъци, вноски към други организации и т.н. – 

108 000 лв.  Най-голямото перо, за което години наред си говорим, е 

заплати и осигуровки. Служителите в момента, включително на 

регионалните колегии, тъй като Централата изплаща всички заплати 

централизирано, независимо дали се полагат от бюджета на регионалните 

колегии или на Централата, се плащат всички, са за служителите 180 000 

лв., за изборните длъжности – 55 000 лв. и осигуровките отделно са от 

порядъка за едните и за другите около 140 000 лв. или общо 380 000 лв. са 

до момента изплатените заплати за цялата Камара. 

За 2019 г. съм ги разделил колко са за регионални колегии и колко 

за Централата. Ще видите, но сумарно това е най-голямото перо и то, за 
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съжаление, не може да бъде намалено повече. Това е въпрос за бъдещото 

ръководство. 

Разходи за регионалните колегии по техен отчет – общи разходи 

58 659 лв., като от тях разходи за заплати са 135 000 лв. за тази година, но 

те не са преведени към Централата. Реално от тези трябва да извадим 

135 000 лв., които са за сметка на регионалните колегии. 

Общо разходи за фонд „Основен“, които сме направили за тези 

десет месеца по Устав, 579 000 лв. За фонд „Целеви“ съгласно решението 

на Общото събрание от миналата година, което позволи да се довършат 

гласуваните план-програми с остатъчни бюджети за Комисия 

„Квалификация“ за 2019 г. и 2020 г. – тук нямаме дори нови дейности - 30 

000 лв. и един малък разход за нормативи – 8 000 лв.  

Трябва да отбележа, че имаме гласувани, но неизплатени и отчетени 

около 10 800 лв. остатъчни от ресор „Практика“, които са потвърдени от 

Управителния съвет, но понеже не са изплатени, не присъстват тук. Или 

общо по фонд „Целеви“ са 40 000 лв. Сумарното, което сме изразходвали в 

2020 г,. е 617 000 лв.  

В дясната част има малко забележки. Баланс. Бюджет – Централно 

управление – общо – 764 000 лв. Разходи плюс заплатите на регионалните 

колегии – 578 000 лв. Остатък до края на годината са 85 000 лв.  

Може би тази табличка ще касае най-вече настоящите кандидат-

председатели, защото това е един примерен баланс-минимум за това какъв 

остатък на минималните разходи има. Тези 185 000 лв., които по бюджет – 

пак казвам – са предвидени, но на практика в момента всичките пари са по 

сметките на регионалните колегии все още, накрая ще останат едни 5 600 

лв. може би и всъщност няма да имат средства за дейности. 

Това е накратко отчетът за 2020 г.  

Някакви въпроси към него има ли? 

Арх. Банов, заповядайте. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз всъщност взимам думата за една 

реплика по едно твое изказване във връзка с подадената жалба срещу теб, 
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защото аз съм жалбоподателят. То е за неизпълнение на решение на 

Управителния съвет. Ние свикахме извънреден Управителен съвет, тъй 

като ти отказа да го свикаш през месец август и, ако не го бяхме свикали 

този извънреден Управителен съвет, сега нямаше да има тук Общо 

събрание.  

Другото. На същото това извънредно заседание на Управителния 

съвет ние взехме решение, то беше в началото на август, ако не се лъжа, 

взехме решение да проведем на 28 август следващо заседание, за да 

приемем дневния ред за Общото събрание и да извършим подготовка за 

това Общо събрание. Ти не изпълни това решение и провали заседанието 

на Управителния съвет, като се мотивира, че видите ли, то можело да се 

проведе и онлайн, само че те, колегите нямали нагласа и т.н.  Аз приех 

това отношение от твоя страна за несериозно и затова пуснах тази жалба, 

като арх. Жечев ме подкрепи. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз. 

Цялата тази информация беше абсолютно некоректна. Протоколите 

от двете заседания на Управителния съвет от юли и август месец са на 

сайта на Камарата на архитектите в България, всеки може да прочете какво 

се е случило. Това заседание, което беше свикано от 14 човека-членове на 

Управителния съвет, да, то наистина беше присъствено. Присъствахме 

всички и от присъствалите нямаше кворум. Така че аз вместо да съм го 

провалил, реално аз го спасих, като посредством ZOOM включих и 

останалите колеги и от регионални колегии, и пряко избрани, които да се 

включат пряко чрез виртуално участие, за да се събере кворум. Така че 

изначално идеята на колегите да свикват присъствен Управителен съвет в 

обстановка при заповед на министъра, в която изрично се казва да е 

дистанционно и няма никакъв проблем да е, беше провалена и ние я 

спасихме. По същия начин спасихме и следващия Управителен съвет, 

който беше през август, тъй като за присъствие се бяха заявили сумарно, 

цифром и словом – 10 човека, че ще дойдат от 39. Затова го направихме 

онлайн, при което имаше кворум.  
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Мисля, че КДП се занимава с казуса дали съм изпълнил или не съм 

изпълнил решение. Колегите могат да видят кои са решенията. Аз съм си 

отговорил. Нарочно поставих въпроса принципно дотолкова, доколкото 

онлайн заседанията в момента никой не ги обсъжда. Ще ги обсъждаме в 

частта за Устава евентуално. Това може би е нещо, което в бъдеще ще бъде 

основната част от работата на бъдещия Управителен съвет. Ясно е че, при 

такава обстановка присъствени заседания надали ще могат да се случват, 

още повече, че едно присъствено заседание, както казах, струва много 

повече пари, отколкото онлайн, а не му пречи. Има колеги, които са 

категорично против такива заседания. Те си имат своите мотиви.  

И така, арх. Банов иска думата за дуплика. Давам Ви я. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Искам само да напомня, че в края на месец 

юли беше насрочено заседание на Управителния съвет в Бургас по 

инициатива на арх. Милков. Бяха заявили присъствено участие 26 колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Няма такова 

решение на Управителния съвет. 

АРХ. БАНКО БАНКОВ: Имаше такова решение. Имаше и такъв 

Управителен съвет, който беше организиран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това беше идея, 

арх. Банов, и нямаше заседание. Погледнете си протокола. Няма такова 

решение на Управителния съвет. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Арх. Милков може да го потвърди в 

момента. И още нещо искам да кажа, че през тази година Управителният 

съвет беше свикван изключително малко, като беше възприета практиката 

Камарата да се управлява с решение на Оперативното ръководство, а 

постфактум да се поставят за гласуване протоколите на Оперативното 

ръководство в Управителния съвет. 

Само за сведение ще ви припомня за онова прословуто гласуване, 

което гледах, че гласувахте хонорар на Борис Милчев 2 800 лв. адвокатски 

хонорари по предложение на арх. Бакалова за устни и писмени становища, 

направени през 2019 г. и през 2018 г. За подобно решение и гласуване аз 
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просто си мисля, че трябва да се срамувате, защото това са едни така 

раздадени свободно пари. По този начин Вие управлявахте Камарата през 

по-голямата част от годината. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Банов, не 

приемам това изказване, тъй като Вие сте участвал цифром и словом в  две 

заседания, а Управителният съвет е заседавал 12 пъти. Това, че Вие сте 

участвали в две заседания, не значи, че Управителният съвет не е заседавал 

и не е взимал решения. Така че мисля, че всеки от колегите може да си 

прецени сам за себе си какво е било.  

Освен това отчетът за работата на Управителния съвет го приехме. 

Там беше описано колко пъти сме заседавали. 

Има думата арх. Козовска.  

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Аз искам да се присъединя към 

изказването на арх. Банов и да го подкрепя. Ако не беше свикан този 

извънреден Управителен съвет, за който ти твърдеше, че щял да е таен, 

наистина това събрание нямаше да се проведе. Без да коментирам въпроса, 

че ти обясни, че нямало предложения събранието да се проведе в началото 

на октомври, а в последния протокол, който е качен на сайта, там видно е 

написано моето име, че аз съм предложила да се проведе в началото на 

октомври, а твоето предложение беше да се проведе в края на октомври. 

Така че нека да не си говорим празни приказки и да продължаваме 

напред. Ти започна темата. Никой нямаше намерение да влиза в тази 

полемика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз не знам 

какво съм започнал и какво не съм. Пак казвам, аз спасих този  

Управителен съвет, който беше свикан без мое знание. Ако няма ми бе 

звъннал по телефона и да каже: хайде да се съберем точно на тази дата, 

щях да го обявя. Четиринадесет човека са решили, без знанието на 

председателя да обявят Управителен съвет, уважен е. Този Управителен 

съвет нямаше кворум и беше пропаднал. Председателят го спаси с 
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включване на онлайн колеги, които казаха, че няма да пътуват в тази 

обстановка. Съответно поради тази причина колегите обявяват, че аз съм 

провалил един Управителен съвет, който всъщност се е състоял 

благодарение на онлайн-включването. Така че не знам какво точно искате. 

Не знам как точно съм казал, че нямало да има Общо събрание, при 

положение, че офертите сме ги събирали ние и предложенията за дати, за 

места ги бяхме изготвили ние и бяха готови и към тази дата. Така че 

недейте да внушавате, арх. Козовска, на събранието, че председателят и 

Управителният съвет не са искали да свикват Общо събрание и вие, видите 

ли, сте спасили всичко. Не, ние сме подготвили всичко. Аз исках да 

изчакам да приключи заповедта на министъра на 30-ти, за да видим два 

дни след това какви са новите мерки към онази дата и два дни след това да 

направим Управителен съвет. Вие го свикахте седмица по-рано. Той се 

провали. Аз го спасих и накрая излизам аз виновен. Така ли е? 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Правя процедурно предложение, 

може ли? Предлагам да прекратим по този въпрос дискусията, защото е 

срамно и обидно за всички ни тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Динев. 

АРХ. АТАНАС ДИНЕВ: Колега,  бяхте много прав да спрем този 

срам.  

Позволявам си да се изкажа заради това, че тези 12 заседания, които 

направихме онлайн, бяха прекрасно структурирани, делови и ползотворни. 

Всички тези неща, които се казват – че нещо е провалено – е манипулация 

и това е простичко. Ще ви кажа защо. Защото те се излъчваха онлайн и 

всеки трябва да внимава как се изказва, каква атмосфера създава. Тази 

отвратителна атмосфера, която виждаме във всяко събрание, беше изцяло в 

Управителния съвет освен в първите няколко заседания, когато идвахме с 

усмивка, с желание, с ентусиазъм.  

Тези, които забраниха да се излъчват заседанията на Управителния 

съвет, в момента бойкотират и онлайн заседанията. Независимо дали има 
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Covid или няма Covid, аз препоръчвам тези заседания максимално да бъдат 

онлайн – икономично, делово, съвременно. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Жечев последно и приключваме с това. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Да оставим настрана патоса. Искам да 

обърна внимание на някои от изказалите се. Така наречените заседания 

„онлайн“ напълно не са регламентирани по никакъв начин по ЗКАИИП и 

ще обърна внимание на едно обстоятелство, че по никакъв начин не 

усвоявате и не подлагате на решение, което е задължително за 

Управителен съвет, като въведохте тази практика на неприсъствени 

заседания, по отношение предложенията за решения от Комисия по 

дисциплинарно производство. По този начин реално – колегата, който 

говори преди мен  и обвини хората едва ли не, че бойкотират нещо, искам 

да ви обърна внимание, че чрез въвеждането на тази абсолютно 

незаконосъобразна практика на практика се бламираха решенията на 

основен орган  на Камарата на архитектите в България и това е Комисията 

по дисциплинарно производство. Постави се под въпрос трудът на хора с 

месеци наред, в момента висят решения, някои от тях, уважаеми колеги, са 

с изтекла давност. Обезсмисляйки изобщо смисъла на тази комисия с 

въвеждането на такава практика, аз смятам за изключително сериозно 

нарушение от страна на водещия арх. Баровски.  

У мен така се затаи едно усещане, че по начина, по който се 

бламира и заседанието в Бургас, да, наистина нямаше решение, обаче 

имаше събран кворум, от хора, които заявихме желанието си да участваме 

присъствено, за да може поне да решим проблемите с Комисия по 

дисциплинарно производства и то не се състоя. Начина, по който се 

раздуха проблема с така наречената зараза и задаването на въпрос до 

министъра на  здравеопазването предвид обстоятелството, че всеки знае 

как би отговорил той, у мен поне остана усещането, че някои хора, не 

казвам, че само Вие, се опитаха да бламират и сегашното Общо събрание, 

което аз възприемам като абсолютно недопустимо. 
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Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Преди да дам думата на арх. Козовска, мисля, че и арх. Румен Йотов 

е тук. Това, което арх. Жечев каза, е абсолютно невярно. Няма изтекла 

давност на предложение на КДП. Няма такова нещо. Няколко пъти сме 

свиквали изрично заседания и винаги за всяко заседание с арх. Йотов сме 

коментирали, когато има решение на КДП да се гласува, да го направим 

присъствено. И досега решенията са се проваляли поради това, че няма 

присъствен кворум, а не, че е свикан онлайн Управителен съвет. 

Така че в този случай абсолютно не виждам, арх. Жечев, какво 

твърдите. Ще има доклад на КДП. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: В доклада на КДП пише, че има такива 

решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Къде е това решение? 

Аз нямам такова. В моето време няма решение, на което да е минала 

давност.  

Заповядайте, арх. Козовска. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: След като пестим от заседания 

на Управителния съвет, обясняваме, че пестим от заседания на 

Управителния съвет, не мога да разбера защо шест месеца плащаме наем в 

Чешкия клуб по 3 000 лв. на месец, за да си държим на склад кашоните 

там. Извинявайте много, не мога да приема, че пестим от управителни 

съвети, но не можем да спестим от това да си държим архива в Чешкия 

клуб. Как става тази работа? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Козовска, 

това няма нищо общо с това, което коментираме.Пак казвам, в последната 

година Управителният съвет, изключая януари и февруари, не е успявал да 

събере присъствен кворум. И това е факт и всички го знаят. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Арх. Баровски, спазвайте 

регламента. Направих процедурно предложение. Трябваше да бъде 

подложено на гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, само ще 

дам думата на арх. Йотов и приключваме с темата, защото сме на точката 

„бюджет“ така  или иначе. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Аз щях да повдигна този въпрос, ако ми се 

беше дало думата за докладване по доклада на КДП. Но сега ще ви кажа, 

че има едно решение на КДП за наказание, което трябва да се гласува в 

тримесечен срок според закона от Управителния съвет. То е внесено август 

месец. Тримесечният срок изтича на 13 ноември. Този Управителен съвет в 

този период се събира четири пъти, доколкото знам. Два от тях бяха изцяло 

онлайн, два бяха присъствени, но без кворум. Така че той не успя да ги 

гласува. 

Ако се изказвам по моя доклад след това, ще направя предложение 

към новия Управителен съвет. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз. 

Тоест, ние към днешна дата не сме 13 ноември, тоест, нямаме 

изтекла давност на предложение на КДП, съответно това, което казах, е 

абсолютно вярно. Арх. Жечев излъга. 

Има ли въпроси по отчета на бюджета за 2020 г.? Да се върнем на 

темата.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Това отчетът за бюджета за 2019 г. и 

2020 г. ли е? Нали и двете ги докладвахте? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не, за момента 

съм представил отчета за 2020 г. След това ще представя отчета за 2019 г.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: А тук, където е за 2020 г., пише само 

ресор „Квалификация“ за дейност и „Нормативи“. За ресор „Практика“ 

също има. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За ресор „Практика 

сме ги гласували, но те не са изплатени и съответно понеже отчетът е 

правен по счетоводен отчет, затова ги няма. Обясних го изрично. 
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АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА:  А тази табличка, където всичките 

пера са разписани подробно – на кой какво по ресори -  за двете години ли 

е? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не знам. Не съм 

я правила аз. Тази табличка я е правил Контролният съвет. Вероятно са я 

правили по счетоводни данни. Значи това са платени суми към минали 

периоди. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА:  А по одита какво ще кажете? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Одитът след 

малко ще го представим. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Защо е възложен чак на 23 

септември? Защо не е възложен по-рано? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Защото срокът 

за ГФО беше 30 септември.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Баровски, ти се оправда, че 

това нещо не си ни го представял досега, нито е гледан от Комисията по 

бюджет и финанси, нито от Управителния съвет, защото имало одит. 

Нали? Беше редно това да се направи на Управителния съвет в петък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Сивкова, 

одитът работи от юли месец, преглежда документите. Изчакваше 

официалното възлагане през септември, защото имаше няколко забележки. 

ГФО-то е изготвено в срок – преди 30 септември, както е по закон – 

съответно е представен на 23 и тогава е възложен и одитът. Одитът е 

минал и отчетът е заверен. Пак казвам, ГФО-то няма нищо общо с отчета – 

ние какво сме си харчили по бюджета. Ние представяме по счетоводни 

данни какво сме изхарчили.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Да, но ГФО-то коментира тези 

неща? Точно по счетоводните данни! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: ГФО-то не е за 

2020 г., то е за 2019 г. Аз говоря за 2020 г. в момента. 
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АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Последен въпрос. Къде казахте за 

фонд „Целеви“ 100 и няколко хиляди, че не ги виждам. Къде са? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Целевите ето ги, 

30 400 лв. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Където не достигали 100 и няколко 

хиляди  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: 39 хиляди са 

общо. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: А, тези не ти стигат? Къде не ти 

стигат. Каза, че има 100 и няколко хиляди, които са за фонд „Целеви“. 

Каза, че са в регионалните колегии и фонд „Целеви“ не може да ги усвои, 

защото са в регионалните колегии. В регионалните колегии са 97 000 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: 97 000 лв. не са 

преведени още към момента. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: И колко не стигат за фонд „Целеви“, 

за да си изпълните програмата? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Фонд „Целеви“ 

е гласуван, има още десетина – петнадесет хиляди. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Това е само недостигът? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Да.  

Ако няма други въпроси, предлагам да приемем отчета за бюджета 

за 2020 г. 

Има думата арх. Данчо Данчев. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Аз нямам въпроси. Извинявам се на 

цялата зала, че за трети път взимам думата. Но не мога да не взема 

отношение по един принципен въпрос. Току-що се докладва, че разходи за 

фонд, наречен не знам защо „Основен“, но той си е парекселанс фонд 

„Работна заплата“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не, не. Фонд 

„Основен“ включва много неща. 
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АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Мисълта ми е – накратко ще ви го кажа. 

Като се основаваше Камарата, нямаше структури и организации и т.н., ние 

сме едни от първите. Трябва да ви кажа, че всичко беше на един 

доброволен принцип и всеотдайност на колегите почти без заплащане, да 

не кажа без заплащане. С годините от Камарата какво се получи? Лека-

полека се получи така, че доста голяма част и процент от членския внос 

или от бюджета на Камарата отиде за фонд „Работна заплата“.  

 Напомням, Камарата е създадена да осигури дохода на своите 

членове, а не на дохода на някаква администрация по стечение на някакви 

изборни правила вътре, да има някакъв доход. Това поражда един апетит 

да се влезе в структурите на Камарата и, ако нямаш работа, да имаш 

заплата. Това е мое горчиво установяване. 

Сега искам да ви кажа най-важното – оттук как се води събранието. 

Имам процедурно предложение. Водещият да дава думата, а не да тълкува 

всяко изказване, ще ме извиняваш, обаче стига до диалог между трима – 

четирима души в залата, а останалите – аз не съм в това число, защото взех 

думата, но търпеливо слушат. Уважавайте търпението на колегите, които 

малко или повече искат да добият някаква правилна информация и да си 

направят съответните изводи и да знаят какво да правят оттук нататък. 

Благодаря за търпението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря и аз, 

арх. Данчев. 

Арх. Данчев е прав. Писал съм го в текста. От 900 000 лв. общо за 

Камарата за фонд „Работна заплата“ ,да речем за 2019 г, сумарно е над 500 

хиляди, тоест, половината бюджет отива за заплати.  Много малка част от 

тези заплати е за изборните органи. Това е администрацията на Камарата. 

Това са всички регионални офиси, Централният офис с четири човека. Така 

че нужда от реформа има, но това ще го говорим в точката за бюджета за в 

бъдеще. 

Имате думата. 

Има думата арх. Христов. 
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АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ - Бургас: Имам процедурно 

предложение. Отчетите да бъдат гласувани, след като бъдат представени и 

трите отчета - за 2018, 2019 и 2020 г. Отчетът за 2020 г. е в пряка връзка с 

правилата и отчета от 2019 г. и неприетия бюджет от 2018 г. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ще си позволя 

да не се съглася, тъй като през 2020 г. е имало друго ръководство. Това е 

бюджетът, който е управлявал Управителният съвет, когато аз съм бил 

председатели и той няма нищо общо с бюджета за 2019 г. Аз съм 

председател от 13 декември 2019 г. От 13 декември до края на декември не 

са правени разходи. Тоест, на практика това са разходите, за които аз мога 

да гарантирам, защото съм сигурен за тези числа. Правил съм ги лично по 

счетоводния отчет и съм ги взел перо по перо. Те нямат връзка, това са 

чисто счетоводни разходи. Изхарчили сме за наеми, за заплати към 

момента толкова и всичко е с решение на Управителния съвет. Това е с 

решение на Управителния съвет за периода  от 13 декември до момента. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: В такъв случай може ли един 

въпрос към бюджета за 2020 г. Бюджетът от 2020 г. фонд „Работна 

заплата“ смятам това, което в момента е изхарчено и съобразно него това, 

което ще бъде изхарчено до края на годината, е 500 000 лв. плюс 

граждански договори в размер на 160 000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Къде са 

гражданските договори? Няма 160 000 лв. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: 160 000 лв. са за 2019 г., където 

имаме същия бюджет за работни заплати от 500 000 лв. Аз затова исках да 

свържа бюджетите, защото за 2018 г. бюджетът за фонд „Работна заплата“ 

е 300 000 лв.  Имах подготвен един въпрос, ако разглеждаме трите 

бюджета, как за една година хвръква бюджета и фонд „Работна заплата“ с 

200 000 лв.! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Директно 

отговарям. Казах го, тези 340 000 лв., които ще станат до края на годината 

500 000 наистина, 400 и нещо, те са с частта от заплатите на регионалните 
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колегии, които надвишават лимитите, за които сме говорили по правилата, 

приети от Общото събрание още през 2018 г.  Така или иначе, 2020 г. 

Управителният съвет не е взел решение за размера на тези лимити. Затова 

те не са изравнявани. Тук съм дал само ориентировъчно, че ако се 

възприеме схемата от 2019 г., към този момент регионалните колегии би 

трябвало да платят лимит от 135 000 лв., за да изравнят. Тоест, тук няма да 

е 378 000 лв.. Като махнем 135 000 лв., ще е 200 и нещо хиляди лева. Тоест, 

ще се получи това от 2019 г. Това е разликата. За 2019 е изравнена сумата, 

тук не е. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: За 2019 г. не е изравнена сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За 2019 г. е 

изравнена и в отчета, който сега е даден, те са 130 000 лв. някъде пак, 

толкова е лимит-овър на заплати и са изравнени. Изрично съм го описал по 

колко са в регионалните колегии, които са над заплатите по решение на 

Управителния съвет, и колко се махат. Но тъй като за 2020 г. няма такова 

решение на Управителния съвет, лично аз съм потвърждавал заплатите на 

цялата Камара, независимо за чия сметка се водят тези заплати, това са 

тези заплати, които са потвърдени от мен лично, те са 378 000 лв., 

включително на всички регионални колегии, тоест, на цялата Камара. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Въпросът ми произлиза от това, че 

на това Общо събрание, когато се прави отчет за четиригодишната дейност 

на Камарата, очаквахме един четиригодишен отчет за бюджета на 

Камарата с тенденциите и с развитието. В момента ни карате да приемем 

на час по лъжичка и, връщайки се назад, за неща, които след малко ще 

коментираме, че нищо не е мръднало.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Арх. Василева има думата. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА:  Искам да се присъединя към 

предложението на колегата. Имаме един четиригодишен, даже и по-голям 

мандат. В предишните години сме правили по две събрания на година и 
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винаги или беше незавършена годината, или приемахме бюджетна рамка, 

не можехме да приемем отчета, не приемахме бюджета. Пълна какафония. 

Сега отчитате три години – 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Оправдавате се 

със смяната на председателя. Да, председателят е сменен, но 

Управителният съвет е същият. Не може фактът, че един председател е 

сменен, неговият мандат да се брои за черна дупка и никой да не отчита и 

да не се съобразява с финансовите разходи и приходи за тези години, 

изобщо с движението на финансовия въпрос в Камарата в тези години. 

Какво? Той си отиде, няма го никакъв и след него и потоп! Така ли! Никой 

не носи отговорност? Но Управителният съвет е същият! Как така няма да 

ги гледаме общо? Какво се е случвало в тези години? През 2018 г. 

бюджетът не е приет, финансовият отчет не е приет. Миналата година на 

две събрания пак нищо не е  приемано и сега няма да приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз, както казах, 

годините се отчитат година за година. Представям за 2020 г., защото тя е 

чиста. Там няма и спорове по нея. Това са  точно парите, които са излезли 

от Камарата.  

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА:  Като е година за година, за 

2019 г. какво става? Какво се е случило в 2019 г. с две събрания? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: 2019 г. ще я 

гледаме след малко.  

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Защо не сме я отчели миналата 

година? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Защото на 

събранието имаше частичен отчет, който сега е допълнен до финален.  

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Точно това казвам? Частични, 

рамкови, извънредни събрания…. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Василева, 

не слушате какво казах. Имате го и в материала, за 2019 г. има и финален 

отчет. Частичният беше до октомври миналата година, сега е за цялата 

година. Ако си пазите таблицата от миналата година, има разлика. Пак 
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казвам, 2020 г. е съвсем различна. Тоест, има нов бюджет, отчитаме какво 

сме харчили от началото на януари до сега и то дори не е и балансов отчет. 

Просто казваме: ние сме изхарчили тези пари. И аз не виждам това какво 

общо има с това какво е харчено през предишните години. Тази таблица 

казва това: ние през 2020 г. сме събрали толкова и сме изхарчили толкова. 

Това какво общо има с предишната година, не мога да разбера. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Извинявам се за репликата, но има 

общо, защото правилата за харчене на парите през тази година са същите, 

които са били правилата за харчене на парите през миналата година. Няма 

промяна в правилата. В ресор „Нормативи“ има публикуван проект за 

финансов правилник. Но той е само проект. Правилата за тази година 

повтарят правилата за миналата година, защото за миналата година има 

проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз не виждам 

това нещо по какъв начин не отговаря на правилата. Общото събрание 

миналата година прие как се разпределя членският внос. Той се разпределя 

по ето този начин и това е съгласувано с всички регионални колегии. 

Оттам нататък всички разходи са с решение на Управителния съвет. Ние 

миналата година не сме приемали разходна рамка, за да кажем: надвишили 

сме лимита на заплатите. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Да, гласувахме, че преходният 

остатък от 2019 г.  ще бъде харчен през 2019 г. Така че бюджетите са 

абсолютно свързани и трябва да бъдат гледани заедно. Ние нали това 

гласувахме - през 2020 г. да се харчи преходният остатък от 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ето го, 39 000 

лв. Преходният остатък е 39 000 лв. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Добре, обаче връзката е от 2019 г. на 

целия бюджет за ресора и оттам е остатъкът – от 2019 г.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: От 2019 г. там 

си е ресорът. 
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АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Трябваше да се гледат двата заедно. 

Колегата направи предложение да се гледат заедно. Просто го подложете 

на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мога да 

представя за 2019 г. и за 2018 г. Но не виждам кое има да е заедно в 

разходната част.  

Добре, има предложение за гласуване. За 2019 г. ще го представя 

после. За 2020 г. си е тотално различна година. 

Моля, гласувайте приемането на финансовия отчет за 2020 г. до 

месец октомври. 

Гласували общо 181 делегати: "за"- 116, "против" – 43, "въздържали 

се" - 22.  

Финансовият отчет за 2020 г. до месец октомври се приема. 

Преминаваме на отчета за 2019 г., който е пълният. Ако може да го 

качите. 

Същото нещо в подобна табличка, малко по-различна, ъпдейтвам от 

таблица на таблица и се опитвам да са по-разбираеми.  

Приходи от годишни вноски  - 976 000 лв.  – горе-долу толкова. 

Приходи от стопанска дейност – 163 000 лв. Остатък от фонд „Резервен“ – 

343 000 лв. Тук ще коментирам специално. Общ бюджет плюс остатък –            

1 482 000 лв. при планирани 1 435 000 лв. Тоест, вижда се, че ние сме го 

планирани някак си реалистично. 

Фонд „Основен“ – разходи за комисии, за Общо събрание, 

Управителен съвет, Контролен съвет, КДП – за всичко 170 000 лв. Сметка 

„Работни заплати“ – ето тук е включително регионални колегии и до 

лимита, който е приел Управителният съвет, че се приема от Централа. Пак 

казвам, защо има лимит – връщам 2018 г., като приехме новия модел. 

Тогава целта беше да се лимитира администрацията в Камарата, 

включително и чрез финансови мерки, като се приемат рестриктивни 

мерки и бъдат принудени регионалните колегии – принудени в кавички – 

да си оптимизират офисите. Това нещо не се случи. Всички регионални 
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колегии просто казаха, че те ще продължат да си плащат от бюджета за 

дейност за заплати на служителите. По тази причина, понеже тези заплати 

продължават да се плащат, те си ги взимат тук от лимита. Тоест, ние 

поемаме лимита, а всичко, което е над нивото на заплатите или въобще не 

е за сметка на Централата, си го плащат регионалните колегии.  

Така че тук всъщност би трябвало общото число на заплатите да е 

380 000 лв. плюс 136 000 лв. или 510 000 лв. харчи годишно Камарата за 

заплати. От тези 510 хиляди около 90 000 лв. са за заплати на всички 

изборни – председател, заместници, председатели на регионални колегии, 

които взимат по правила заплати. Всичко останало е администрация. Не е 

това, което си мисли колегата Данчо Данчев – както беше едно време, да се 

бутат на заплати. Всъщност някои от председателите на регионални 

колегии получаваха по 300 лв.  

Общи административни разходи, изрично без счетоводство и 

юрист. Тук всъщност сме предвидили, че ще бъдат 250 000 лв., а са 380  

000 лв., защото в рамките на 2019 г. вместо да имаме външно счетоводство 

и външни юридически услуги, Управителният съвет взе решение да си 

назначи главен счетоводител и помощник и отделно юрист и съответно 

техните пари са вкарани към заплатите. А тук виждате, че от предвидени 

200 000 лв. парите са за общи разходи намалели. Реално техните заплати 

можеше да ги включа тук и да излезе точно. Но съм коректен, защото 

просто ние сме на щат, да харчим по-малко за външни услуги. 

Сметка „общи текущи разходи“ за регионални колегии при събрани 

238 000 лв., които им се падат по бюджет - 410 000 лв. Това какво показва? 

Пак казвам, защото аз не съм твърдо за новия модел. Това показва, че 

регионалните колегии с този модел не могат също да се оправят.Тоест, те, 

плащайки заплатите на техните си служители, отново надвишават парите и 

те надвишават парите, които имат и при този модел трябва да се търси нов 

баланс. И тук са всъщност разходите по фонд „Целеви“ по ресори. Защо го 

давам отделно? Защото, ако се сещате за онова прословуто решение за 

консолидацията на бюджета, която беше, тогава се очакваше да са 450 000 
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лв. прогнозно остатъците, които разделихме условно на три по 150 000 лв. 

– 150 000 връщане на заем на регионални колегии, 150 000 лв. за фонд 

„целеви“ и 150 000 лв. за допълнителен правилник. Те след финалния 

разчет се оказаха 343 000 лв., тоест, малко по-малко. Няма значение. От 

тях условно за връщане на заем регионални колегии 150 000 лв., за фонд 

„Целеви“ – 150 000 лв., както е по решение на Общото събрание, и остава 

една малка сума от 43 110 лв. за допълнителен правилник. Но цялото това 

нещо на практика е безсмислено, защото, както казах, регионалните 

колегии отказаха да изпълняват това решение. Тоест, ние на практика до 

май месец тази година плащахме за дейност от основните пари колкото 

пари съберем, включително и на ресор „Практика“, който е най-важният, 

от основния бюджет, защото регионалните колегии не си преведоха 

остатъците. Две години имаше спор и аз отказвам да водя този спор, тъй 

като решение няма. Писал съм го защо в писмената част – тъй като едните 

колеги не са съгласни с това решение, другите са съгласни. Едните колеги 

се издължиха чинно и си оправиха остатъците, върнахме им заема, а 

другите казаха, че ще чакат Общото събрание да отмени това решение. 

Съответно към тази дата, който и да хванете, не може да ви направи читава 

балансова таблица, защото едните са го изпълнили, другите – не. 

Като отида в Комисията по бюджет и финанси, едните искат да не 

се изпълни и да бойкотираме решението на Общото събрание, другите 

искат да си го изпълнят. И няма как да вземем решение. Като представя 

проблематиката на Управителен съвет, едните искат да не се изпълни 

решението, другите искат да се изпълни и няма решение. Поставил съм го 

пред Контролния съвет няколко пъти. Знаят за проблема, не знам дали 

присъства в отчета им, вероятно – не, защото те отказаха да вземат 

решение по въпроса. Това е за 2019 г. 

Има ли въпроси? Няма. 

Моля, гласувайте така представения отчет за 2019 г. 

Гласували общо 181 делегати: "за"- 130, "против" – 26, "въздържали 

се" - 25.  
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Финансовият отчет за 2019 г. се приема. 

Сега можем да се върнем само на 2018 г. Основната таблица – 

общо. Защо само общо? 2018 г. аз на практика не съм я приемал, защото 

тогава разлика в движение от миналата година няма. Тоест, те са си по 

счетоводни данни така. Имаше спорове между Централа и регионални 

колегии с някакви малки суми – колко точно е за изравняване на заплати, 

колко точно е за остатъци, дали е точно този остатък  и той е вързан точно 

с темата, която току-що коментирах. Просто едните искат да изпълняват 

решение, други – не. Съответно другите таблици ги приложих чисто 

информативно – тази голямата на А3, тъй като тя показва къде отиват 

парите на Камарата по модела. Това е за тези, които не са я виждали, и за 

новите председатели – да си знаят.  

Така че, ако има въпроси по 2018 г., представили сме го. Може да се 

проследи просто движението. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Баровски, каква е разликата от 

предното представяне миналата година, когато не беше приет? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Няма разлика. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Тогава предлагам изобщо да не се 

гласува, защото този отчет не е приет от миналогодишното събрание и не 

би следвало сегашното да поема отговорността. А той не беше приет 

поради изтъкнати съществени разминавания, които трябваше поне от 

кумова срама да бъдат коригирани. Така че по-добре да не се гласува този 

отчет. Той си остава неприет. Още повече, че няма разлики. Още повече 

ето вадя тук таблиците. Вие казвате за заплати 90 000 лв. Ето ги, изборни в 

Централа – 71 174 лв. Разликата от 2018 г. е, че има един заместник-

председател по-малко, чиято годишна заплата е 12 000 лв. Заплати изборни 

– регионални колегии – 49 000 лв. 

Много добре знаете защо са споровете с регионалните колегии. Ние 

сме от регионалните колегии, които са изрядни, но понеже вие казахте, че 

всички отказаха…. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не, не съм казал 

всички. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Каза „всички“ – няколко пъти го 

повтори, въпреки че сме колегия без заплати и без офиси, въпреки че сме 

изрядни в отношенията по между си. Много добре знаете защо са 

споровете и защо предния мандат до стотинка всяка регионална колегия си 

е превеждала дължимото и защо този мандат има непреведени суми – 

защото има спорове точно поради неуредени финансови взаимоотношения 

помежду им по тези спорове.  

Повтарям си предложението. Този бюджет да не бъде гласуван, 

защото нищо не е променяно в него. Ето сега виждам разминаванията в 

ресорите, където още тогава каза: да, да, имам разлика от 7 000 лв., ще я 

оправя – не е оправена. В „Нормативи“ е същата разлика, като в ресор 

„Практика“ беше малко. Имаше и други разминавания, които колегите 

изтъкнаха. Този отчет не беше приет. Затова не би следвало това събрание 

да го гласува. Предното събрание го е отхвърлил абсолютно същия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, реално 

това дали го гласуваме или не, не е кой знае какво решение. Самата 

таблица и вътре кой какво е харчил, всичко е отишло отдавна в остатъка и 

на регионалните колегии, и на Централата. По решение от края на 2018 г., 

ако този остатък се консолидира, то тази таблица губи какъвто и да било 

смисъл. Камарата към 2018 г. е имала като общ приход 1 500 000 лв., общ 

разход 1 159 000 лв. и остатък 343 000 лв. Споровете, за които и арх. 

Сивкова говори и всички останали, са колко от тези 343 000 лв. са на 

Централата и колко са на регионалните колегии и колко са на Ямбол и 

колко са на Бургас. Такъв е спорът.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Изобщо не е такъв спорът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Какъв е спорът? 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Отворете стенограмата и ще видите 

за миналата година…. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Целият резултат 

от цялата тази дейност от преди две години е един прост остатък от 

343 000 лв., който Общото събрание през 2018 г. е гласувало да бъде 

консолидиран. Ако сега това Събрание реши да санира онова решение и да 

не бъде консолидиран с всички последствия – кой си го консолидирал, кой 

– не – тогава ще се върне тук въпросът кой точно колко е харчил и защо и 

на коя колегия пет лева. Но към момента спрямо решението от Общото 

събрание през 2018 г. спорът е безсмислен.  

Ако искате, не го приемайте. Може да има малки разлики. Дори тук 

те са по счетоводни данни. 

Арх. Данчо Данчев искаше думата. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Един въпрос, колеги. Не ми се сърдете, 

задавам въпрос, нямам изказване. От преди петнадесет години, и не знам 

защо никъде не фигурира, имаме един валутен депозит от близо 250 000 

евро, това е половин милион лева. Въпросът ми е не към Вас, персонално, 

а към управителните съвети на Камарата. За 15 години тези пари стоят и 

правят някакви минимални лихви. Та защо досега не се купи офис, а ние 

сме дали близо за три офиса наеми и ще пълним, дето се казва, чужди 

джобове от нашите членски вноски, като това е готово от 15 години и само 

едно напъване беше нужно и почти бяха се получили нещата. Защо не си 

купихме собствен офис, за да си имаме представителство и самочувствие. 

Петнадесет години престоява тази валута – мисля, че беше 250 000, ако не 

и повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има ги и в 2020 

г. Числото съм го извадил. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Не съм точен, приблизително говоря. 

Въпросът е към Управителния съвет. Не можа ли за 15 години да се 

направи един офис и да знаем къде е седалището, да имаме някакво 

представителство. Ние през цялото време сме под наем и сме похарчили 

пари за три офиса. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не се вижда, значи е 

останал някъде извън таблицата. Но е от порядъка на около 1 млн. лева са 

депозитите. Доста пари са. Не са пипани, те са си там.  

Има думата арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Аз само искам да направя един коментар 

по фонд „Целеви“. Той касае принципно и 2019 г. Тук наблюдавам, че има 

предвидени в сметка „Практика“, да кажем, 85 000 лв., сметка „Правна“ – 

133 000 лв., сметка „Квалификация“ – 86 000 лв. После виждаме, че са 

усвоени значително по-малко пари. Тогава си спомням, че на Общото 

събрание през тази година имаше коментари, че част от плащанията по 

тези сметки, тоест, по предвидените ресори – „Нормативи“, ресор 

„Квалификация“ и т.н. – не са направени плащанията до края на годината и 

ще бъдат направени в началото на следващата. Сега смятайки, защото ни 

беше представен преди това отчетът за 2019 г., ако направим една сметка, 

ще видим, че през 2019 г. по същия начин парите, които са предвидени по 

отделните ресори, не са постигнали максимума. Сега това като как да го 

отчетем – че сте направили някакви икономии или че не е свършена част 

от предвидената работа, защото бяха приети едни програми и по тези 

програми бяха предвидени едни пари. Как да приемем, че изхарчените 

целеви средства са по-малко от първоначално предвижданите? Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, 

арх. Христов. Да не отговарям на всеки, ще отговоря на двата заедно. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ:  Моят въпрос е продължение на 

този на колегата. Извинявам се, че ще натоваря залата, но как да преценим 

дали качествено са си свършили работата в основната дейност при 

положение, че ние не знаем колко пари сме ви отпуснали за тази дейност. 

При положение, че ние не знаем колко са с тези отчети, които нямат 

никакво значение дали ще ги приемем или няма да ги приемем, ние не 

можем да направим качествен анализ на програмите, които преди това 

приехме.  

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Отговарям отзад 

напред. Аз в моя отчет съм подал точно по години колко са и сумарно. Дал 

съм го по дейности и сумарно колко са изхарчени за съответните дейности. 

По отношение на въпроса на арх. Банов, съжалявам, че трябва да го 

повторя. Поради въпросното забавяне – пак казвам, голяма част от 

регионалните колегии в край сметка са изрядни и си оправиха преводите, 

но продължава да има такива, които не го направиха. Някои го направиха с 

близо година и половина закъснение. Съответно Управителният съвет 

гласува едни пари – примерно през 2018 г.  – хората свършиха работа за 

отчета, отчетоха си отчета, но те си получиха тези пари в средата на 2019 г. 

Съответно през 2019 г. бяха гласувани по друга програма други пари. 

Хората свършиха работа, обаче поради липсва на средства, защото пак 

регионалните колегии нищо не преведоха или преведоха бавно, със 

закъснение, съответните пари физически бяха изплатени през 2020 г. 

Поради същата причина към момента има неизплатени пари на ресор 

„Практика“, има едно много малка сума, останала неизплатена – от 

порядъка на 5 000 лв., мисля на моя ресор „Квалификация“ и не знам още 

колко има недоизплатени, които са гласувани от Общото събрание и са в 

рамките на бюджета, който е приет за харчене, които тепърва бъдещото 

ръководство ще има да изплаща със задна дата. Пак казвам, по отчет. 

Общото събрание ни делегира правомощията да управляваме този бюджет, 

но със забавяне на физическото изплащане част от регионалните колегии 

на практика спънаха работата. Но ние не се отказахме и не спряхме 

колегите да няма това, което са отчели примерно двата ресора, да го няма, 

защото някой не си е превел парите.  Ние си свършихме работата, то е в 

рамките на одобреното от Общото събрание. Как е разпределено по 

години, да, така е. То е гласувано за 2018 г., но сме го платили по-късно. 

Дори има един от моите договори, за който през 2020 г. платихме за 2018 г. 

Нещо мъничко беше. 

Тъй като таблиците физически ги правя само аз, тоест, двама човека  

- аз и счетоводителят – нали не си представяте, че председателят ще седи 
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тук седмици наред и да върти едни чисълца  колко да е точно толкова, 

колкото за тази година, обаче пък то платено през 2020 г. и ще ми кажете 

пак, че таблиците са неразбираеми. Аз няма как счетоводно да го изразя. 

Трябва да ровя в абсолютно всички пера и да следя сега този разход е за 

колегата за 2020 г., но той му е за дейността за 2018 г., за да връщам и да 

коригирам таблицата за 2018 г. Всичко започва да се разминава със 

счетоводния отчет, защото аз трябва да пиша под черта, че аз съм го писал 

като разход, ама той не е направен и оттам нататък таблицата става пълна 

каша. Затова казах, че от това нещо няма абсолютно никакъв смисъл, 

защото годината отдавна е минала и заминала и всъщност това е един 

остатък , който пък Общото събрание е решило да се събере на едно място.  

Имате думата, арх. Григоров. 

АРХ. РУМЕН ГРИГОРОВ: Поводът за питането ми е Вашият 

коментар. Налице е спор между Централата и колегиите. Отказва се 

Контролният съвет да се произнесе. Очаква се решение. Но, какво е 

решението? Има ли предложение за решение?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз не се 

ангажирам с това решение, защото каквото и да предложа, част от колегите 

ще ме намразят. Това решение само по себе си е невъзможно. Общото 

събрание е решило едно и аз сега да предложа да решим да не спазваме 

решение на Общото събрание. А ако предложа да спазим решение на 

Общото събрание, е глупаво. Ако предложа да решим да не спазим 

решение на Общото събрание, е укоримо. Така че аз в този случай не мога 

да предложа нищо. Може би поради същата тази причина и Контролният 

съвет не е излязъл и с предложение за решение. 

Има думата арх. Мазников. 

АРХ. АНГЕЛ МАЗНИКОВ: Арх. Баровски, да Ви обърна 

внимание, че приемаме отчети за следващи години при неприета година. В 

2018 г. има едни 340 000 лв. Може би те са малко за някои, но за нашата 

Камара са една четвърт. Те просто изчезват, размиват се. Не знам как го 

третираме това и приемаме следващи отчети и после твърдим, че при този 
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отчет пил, ял, който платил, да си продължава напред. Според мен всичко 

това, което се прави в година с неприет отчет, последваща година с 

неприет отчет е неправилно, защото, след като не се приема каквото е 

свършено за една година, тя трябва да се изчисти, за да се затвори по 

някакъв начин, по какъвто решите или по какъвто решим. Но след това 

приемаме отчети, а тези 340 000 – 340 000!  

Неправилно е това във всеки случай, особено пък връщането от 

2020 г. през 2019 г., през 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тези пари не са 

изчезнали. Какво значи „потънали“?  

АРХ. АНГЕЛ МАЗНИКОВ: Няма ги в следващите отчети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има ги. 

АРХ. АНГЕЛ МАЗНИКОВ: 343 000 лв. – не ги видяхме в 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има ги. Това е 

фонд „Остатъчен“ от 2018 г., с който фонд трябваше да се финансира 

целевата дейност за 2019 г., който съответно не е преведен или голяма част 

от него беше преведена през 2020 г. – така да го кажа. 

АРХ. АНГЕЛ МАЗНИКОВ: Посочете ги 343 000 лв. и ще 

приключим с този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ето ги! 343 170 

лв. ето ги тук, което обясних, че ето тези са разковничето на спора, че 

първоначално колегия Стара Загора – аз мога да кажа кои първи се 

издължиха, поне за да се чувстват спокойни. Това са Ямбол, Бургас, Стара 

Загора, Варна, Пловдив. Това бяха колегиите, които абсолютно чинно и 

най- в началото изпълниха това решение.  

Отзад има предложение да спрем дебата. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Имам процедурно предложение. Не 

само да спре дебатът, но да преминем към следващата точка. Това е 

безсмислено да бъде гласувано, защото няма промяна от предния път, 

когато беше категорично отхвърлен от миналото Общо събрание. След 

като не е коригиран, защо и за какво гласуваме? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може Общото 

събрание през 2018 г. да не е разбрало какъв е проблемът.  

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Просто да преминем към 

следващата точка и да прекратим дебата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Киряков. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Всъщност аз ще повторя същото. Искам 

да направя процедурно предложение да приключим този дебат и да вървим 

нататък. Искам само да ви напомня, аз не знам каква е тази амнезия. На 

предишното Общо събрание след тези спорове за 2018 г., когато 

предложихме да изберем Вас за председател на Камарата, Вие поставихте 

едно условие – всички регионални колегии, които не са се отчели, да се 

отчетат в рамките на седмица ли беше, месец ли беше? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: До края на 

януари трябваше да го направят. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Очевидно това не се е случило. Парите 

са в регионалните колегии. Няма земна сила, която да ги изтегли от там. 

Вие имате пълни права като председател да бръкнете в техните сметки и да 

ги изпразните. Това е истината. Вие казвате, че не желаете да го направите 

и точка. Давайте нататък да вървим, да не си губим времето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря. 

Ако искате все пак, да гласуваме формално. Мисля, че няма и нещо 

кой знае какво да се случи дали се гласува или не. Все пак е представен 

отчетът.  

Подлагам на гласуване финансовия отчет за 2018 г.  Моля, 

гласувайте отчета за 2018 г. след обясненията. 

Гласували 171 общо делегати: "за"- 70, "против" – 60, "въздържали 

се" - 41.  

Финансовият отчет за 2018 г. не се приема. 

Нещо не следва от това според мен. 
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Сега да видим, като не приехме отчета, дали ще приемем Годишния 

финансов отчет за 2018 г., който пък е минал без никаква забележка от 

одитора. Имате го разпечатан. Да го представям ли? Не. 

Тогава направо предлагам да гласуваме Годишния финансов отчет 

за 2018 г., на база на който е направен бюджетът, който току-що не 

приехме. Той е минал без забележка от одита. Така че предлагам да 

приемем отчета на одитора, който заверява Годишния финансов отчет за 

2018 г., без забележки. 

Моля, гласувайте. 

Ние току-що не приехме отчета за 2018 г., защото не знам какво си, 

а одиторът за 2018 г. е казал, че всичко е точно. Просто искам да видя сега 

как ще гласуваме. Тоест, ние не приехме нещо, за което одиторът е казал, 

че е ОК, сега да видим. Ние може да не сме съгласни с това, че одиторът е 

казал ОК. 

АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Баровски, одиторът е казал, че 

счетоводно е ОК, не по целесъобразност. Не бъркайте двете неща. Няма 

какво да приемаме одиторски доклад, защото това е счетоводна 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, ОК, но 

така или иначе, върви гласуване. 

Гласували общо делегати: "за"- 154, "против" – 90, "въздържали се" 

- 47.  

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Колеги, обръщам внимание на 

следното. За да се завери годишният финансов отчет, означава, че има пера 

и тези пера не са изсмукани от пръстите, а има Закон за счетоводството.  

Аз се удивявам на познанията на колегите, които твърдят, че познават 

счетоводството, познават законите и общо взето, могат да дават мнение по 

тях и да твърдят, че има някаква разлика. След като счетоводно годината е 

приключила, просто е безсмислен коментарът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Резултатът от 

гласуването: 
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Гласували общо 155 делегати: "за"- 90, "против" – 47, "въздържали 

се" - 18.  

Годишният финансов отчет се приема. 

Приехме това, което не приехме преди малко. Тоест, приехме 

одиторския доклад върху това, което не приехме. 

Имате думата. 

АРХ. ДИАНА ДИМОВА - Варна:  Аз имам един въпрос. От 

самото начало исках да питам кои колегии от страната не са си платили 

това, което трябва да преведат към централния бюджет, но Вие частично 

отговорихте на въпроса. Как смятате да се реши този въпрос и така ли ще 

остане нерешен? Някои искат да внасят пари, други – не. 

Искам само да попитам имате ли предложение или решение на този 

въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз казах, че не 

мога да имам предложение да не се спази решение на Общото събрание. 

Ако Общото събрание предложи нещо друго…..Ние, за да не го решим, 

очевидно нямаме инструмент вътре в Управителния съвет и Контролния 

съвет, с който да решим такъв проблем. 

АРХ. ДИАНА ДИМОВА: Разбирам, но на това Общо събрание ли 

ще излезе това предложение, защото това не може да продължава с години. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Вероятно 

новият председател, който бъде избран, ще бъде принуден утре да 

предложи решение на този проблем, защото ще му се стовари с пълна сила. 

АРХ. ДИАНА ДИМОВА: Да, разбрах. Новото ръководство! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз съм длъжен 

да представя, че има такъв проблем. 

По ГФО – 2019 г. имате ли въпроси и забележки? Към ГФО има 

забележки. Първо ще дам думата арх. Чепилев. Отчетът е заверен от 

одитора официално, че отговаря на изискванията, но има малки забележки 

и коментари, за които аз мога да дам думата на счетоводителя, за да каже 

няколко думи. Някои от забележките са формални, в смисъл, че липсва 
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нещо. То е предоставено, но не било предоставено на хартия, примерно. 

Нещо такова беше. 

Заповядайте, арх. Чепилев. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Тук имаме едни 190 000 лв., за които 

не се разбира какъв е проблемът. Това е в т. 6. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Чепилев, 

много внимателно трябва да слушаме, тъй като няколко пъти сме 

обяснявали разликата между ГФО и бюджет. ГФО-то се прави година за 

година и се счита спрямо приходите за годината, финансовия резултат, а 

целевите фондове са от спестени средства. Защото, както съм писал, ние, 

каквото съберем, 90 процента го харчим за издръжка – за Общо събрание и 

администрация. Ако някой нещо спести, то се трупа и четири години поред 

решаваме, че всъщност нещото, което правим за колегията, го правим с 

тези спестени пари. Обаче, пак чисто счетоводно, тъй като се отразява на 

счетоводния баланс, на практика цялата дейност на ресорите в целевата 

дейност, която сме изхарчили ние, в счетоводния баланс се отразява като 

загуба, защото ние на практика сме надвишили годишния приход. Това е 

факт, ние използваме стари средства. Спрямо годината сме го надвишили. 

Това са точно тези 190 000 лв. за 2019 г., които арх. Чепилев цитира. Да, те 

са като негативен резултат, защото ние сме харчили повече от приходите 

на Камарата, но ние сме харчили приходи и остатъци. А тези остатъци не 

влизат в този баланс.  

За останалото, за което имаше забележка – че липсва отчет на ДМА. 

Той не липсва, има го, предоставен е в електронен вариант, който е 

верифициран, но одиторът държи да му бъде представен на хартия. Той 

затова е казал, че го няма, но то на практика го има.  

Има и няколко дребни забележки, които са чисто организационно 

системни, които следва да се оправят. Има други забележки, които касаят 

организацията на работата, включително и на регионалните колегии. 

Тоест, ще бъда говорител на счетоводството, но не може някои регионални 

колегии – не присъстват тук, защото те дори и събрание не си направиха, 
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за да излъчат делегати тук – да си представят годишния отчет за приходи и 

разходи година и половина, след като годината е приключила. Говорим 

година и половина, след като годината е приключила, говорим. 

Поради тази причина съответно има забележка от одитора и 

правилно има забележка, защото ние сме една Камара и не може да се води 

коректно счетоводството по този начин. Но не е виновно за това самото 

счетоводство. Просто или трябва да се намери някакъв начин да бъдат 

облекчени регионалните колегии откъм счетоводни операции и отчетност, 

за да върви процесът, или трябва да им се осигури някаква счетоводна 

помощ. Но ние приключваме ГФО и едната от колегиите ни приходи, ни 

разходи дава  съответно. 

Предлагам формално да приемем и ГФО, въпреки че няма нужда. 

Приемаме, че сме запознати с ГФО-то. 

Моля, гласувайте заверката на одитора на ГФО – 2019 г.  

Гласували общо 123 делегати: "за"- 105, "против" – 5, "въздържали 

се" - 13.  

Годишният финансов отчет за 2019 г. се приема. 

С това приключихме отчетите на Управителния съвет, като в този 

контекст мисля, че всички отчети бяха приети. Трябва да се има предвид, 

че отчетите на арх. Бакалова са приети от предишното Общо събрание.  На 

практика с днешното гласуване не сме приели само отчета за 2020 г.  

формално. 

Сега всъщност е ред на точката за отчета на Контролния съвет, 

освобождаване от отговорност. След това бързо – Комисията по 

дисциплинарно производство, почивка и започваме изборите. 

Обявяваме край на регистрацията.  

Арх. Чепилев, заповядайте тук, горе. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Здравейте, колеги. Няма да започвам 

пълно четене на доклада. В общи линии вие знаете каква е ролята на 

Контролния съвет и неговите задачи. Констатациите, които имаме и през 

последната година от мандатния период, според мен са общо взето същите. 
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Имаме нарушения на Устава, на Правилника за работа на Управителния 

съвет, правилниците за работа на комисиите. В общи линии този 

Управителен съвет през този мандат счита, че правилниците, които той 

самият приема, би могъл и да си ги нарушава. 

Проблемите по отношение на счетоводното обслужване ги знаете. 

Смениха се три фирми. Смени се начинът, по който се водеше това. Наред 

с всичко, като дойде и коронавирусът, нещата се усложниха още повече. 

По отношение на адресната регистрация, знаете, смени се четири 

пъти, сменихме три офиса. Общо взето и досега поддържаме два офиса. 

Вече сме се нанесли в САБ, поддържаме си складовата база, която е в 

Чешкия клуб. Това са неща, които се надявам, че вече с приключването на 

този мандат през следващия ще се оправят.  

Основните проблеми за това събрание, както и за много от 

предишните, беше, че подготовката не отговаряше и не се съобразяваше с 

правилниците за организацията както на Управителния съвет, така и на 

самите Общи събрания. И за това Общо събрание ние на практика не 

получихме много от материалите, както е регламентирано по Устава. В 

момента нямаме отчет от председателя Борислав Игнатов  за периода, през 

който той е бил председател. Нямаше отчет на доклада за Комисията по 

нормативни документи, представи се вчера вечерта. Финансовият отчет, 

тези материали, които бяха представени, вече ги имат всички делегати.  

Докладът на независимия одитор. Искахме и считахме, че е 

нормално ние като Контролен съвет да направим една среща с одитора, в 

която ние като Контролен съвет да си изясним има ли проблеми, които ние 

трябва да поставяме за решаване на Управителния съвет. На практика това 

нямаше как да се случи.  

По отношение на някои от нарушенията, които Управителният 

съвет е правил досега, мога да ви кажа, че многократно имаме една 

забележка – сайтът става все по-добър, безспорно, но в него не се качват 

материали – материали от Оперативно ръководство, от заседания на 
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комисии към Управителния съвет, както и материали от регионалните 

колегии. 

Един основен проблем, който стои може би за четирите години, е, 

че на практика Камарата има едно основно задължение – да се грижи за 

регистрация на договорите, които са за проектиране. На практика това не 

се извършва от Камарата. От направената проверка се установи, че повече 

от половината регионални колегии изобщо не водят такъв регистър, което 

е нарушение – припомням – на закона. 

Още първата година установихме, че председателят на Камарата е 

подписал договор с колега за предходен мандатен период, договор, който 

трябваше да подпише арх. Владимир Дамянов, е подписан от арх. Борислав 

Игнатов. Въпросът веднага беше поставен на Управителния съвет. Общо 

взето, три години той се подритва, замита. На последното заседание на 

Управителния съвет арх. Баровски предложи на членовете на 

Управителния съвет решение, с което средствата да бъдат възстановени на 

Камарата. Учудващо, Управителният съвет с гласове, които сега не си 

спомням колко „за“ и колко „против“, но не прие едно подобно решение.  

Направи ни впечатление, че Комисията по вътрешни нормативни 

документи, която би трябвало за това събрание да подготви промени и да 

предложи промени за Устава, за правилниците, за Кодекса, ако искате, тази 

комисия на практика почти не е работила, не е получила никакво 

конкретно възлагане. Към нея не са се обърнали с искане да разработи 

каквато и да е тема.  

Като подобряване на дейността – все пак да ги похваля – 

Управителният съвет все пак прие едно решение, с което за всички 

решения на Управителния съвет се определяше срок за изпълнение и се 

определяше отговорник. 

Другите препоръки, които сме давали, те фигурират и във всички 

останали доклади, които досега сме чели. 

По отношение на освобождаването от отговорност. Не е вярно, че 

това няма никакво значение. Ако някъде през годините някой от органите, 
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за които вие ще гласувате дали да се освободят или да не се освободят от 

отговорност, се установи, че е извършил някакво нарушение, ако вие ги 

освободите от отговорност, след това вече никой не може да търси своите 

права за тези нарушения. Ако не ги освободите, макар и след изтичане на 

този срок, могат да се търсят някои права и възстановяване на средства. 

Тъй като материалите, знаете, че бяха дадени в последния момент, 

Контролният съвет излиза със следното предложение. Първо, 

освобождаването или неосвобождаването от отговорност на 

председателите да бъде гласувано поотделно и освобождаването на 

членовете на Управителния съвет също да бъде гласувано поотделно. 

Накрая искам да кажа, че този доклад беше съгласуван по 

електронен път с членовете на Контролния съвет. Днес член на Съвета, 

който първоначално беше съгласувал доклада, изрази мнение, че не е 

съгласен да го подпише. Това е арх. Георги Бачев. 

Това е докладът. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Бачев има 

думата. Заповядайте, арх. Бачев, имате особено мнение. 

АРХ. ГЕОРГИ БАЧЕВ: Здравейте, колеги. Само искам да 

припомня, че не успяхме да постигнем синхрон в редакцията на доклада и 

това понеже не е за първи път, може би проблемът е при мен.  

Това, което ме смущава и което всъщност ме спря да го разпиша, е, 

че Контролният съвет дава обобщено становище и мнение за работата на 

Управителния съвет в този доклад. Според мен това не е работа на 

Контролния съвет. Обобщено становище би трябвало да даде Общото 

събрание, което издига Управителния съвет и затова приема неговата 

работа. Контролният съвет е помощен орган, който би трябвало да 

проучва, да изследва, да дава становища по конкретни проблеми и тези 

проблеми всъщност, като се представят на Общо събрание, да дадат 

възможност Общото събрание да вземе аргументирано решение за 

работата на Управителния съвет. 
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Смятам, че поставянето под общ знаменател на работата на всички 

членове на Управителния съвет и то негативен в доклада, е някак си 

некоректно. Четейки още първото изречение – констатациите – оставам със 

становището, че едва ли не Управителният съвет е една група хора, които 

са се събрали четири години да правят закононарушения на Устава, на 

правилника и на комисиите към него, което за мен не е коректно.  

Това е моето мнение. Вие преценете за вас.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря, арх. 

Бачев.  

Колеги, има ли коментари към доклада на Контролния съвет? 

Има думата арх. Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Аз имам въпрос към арх. 

Чепилев. От доклада на Контролния съвет се вижда следното. Има членове 

на Управителния съвет, които от 12 и повече заседания са присъствали 

само на едно. Това е за 2016 г. – арх. Стефанова от Русе, за 2017 г. – арх. 

Попов от Благоевград и арх. Цонева от Търговище, за 2018 г. – арх. Попов 

от Благоевград, арх. Цонева от Ловеч, за 2019 г. – арх. Попов от 

Благоевград, арх. Йонова от Кюстендил, арх. Цонева от Търговище, за 

2020 г. – арх. Попов от Благоевград. 

Тоест, тези колеги за четири години и половина участие в работата 

на Управителния съвет имат по едно присъствие годишно. Контролният 

съвет може ли да вземе някакво становище по въпроса? Може ли да се 

предложи тези колеги да не бъдат избирани по-нататък в управителните 

органи на Камарата, тъй като това очевидно ги затруднява и кога 

Контролният съвет ще обърне внимание, че трябва да се спазва чл. 13, 

ал. 1, т. 5 с редакцията му от 2015 г. от нашия Устав, в който се казва, че 

лицата по чл. 230 не могат да участват в органите на управление на КАБ и 

нейните териториални структури, на Контролния съвет и на Комисия по 

дисциплинарно производство за периода, в който заемат съответните 

длъжности. Решенията на тези контролни органи, в които тези колеги са 
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взимали участие, легитимни ли са и могат ли да бъдат оспорвани по 

съдебен ред? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Заповядайте, 

арх. Чепилев. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Ще започна отзад напред. Това е 

първият въпрос, който Контролният съвет постави още на първото 

заседание на този Управителен съвет. След едно умуване в продължение 

може би на половин година, излезе едно удобно тълкуване на юристите, че 

това противоречи на закона. По този начин това дори и не влезе за 

разискване в Управителния съвет и по него не беше взето никакво 

решение. 

По отношение на колегите, членове на Управителния съвет, които 

не са посещавали заседанията на Управителния съвет. Те са представители 

на регионални колегии, от които са избрани. Те са пълноправни членове на 

Управителния съвет. Никъде в нормативните документи обаче не 

намерихме някаква норма, по която те трябва да присъстват или не. 

Управителният съвет би трябвало да се погрижи за хигиената, която е 

вътре в самия Управителен съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви 

арх. Чепилев. 

Колеги,  тъй като ще трябва да подложа на гласуване доклада на 

Контролния съвет, както и освобождаването от отговорност….. 

Заповядайте, арх. Микуш. 

АРХ. МАРТИН МИКУШ: Извинявайте, не знам дали не чух, 

опитвам се пак да го прочета, но Контролният съвет не е ли редно да вземе 

отношение или да даде някаква препоръка относно неизплащането на това, 

което регионалните колегии не изпълняват решение на Общото събрание, 

което се оспорва от някои членове, защото това създава много спънки.  

Трябва някак си това да започне да се изчиства. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: По принцип става дума за следното. 

Членове на Управителния съвет искат да поставят въпрос за неизпълнение 
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на решение на същия този Управителен съвет от други членове на Съвета. 

Ние като контролен орган ще обсъдим нещата, ще излезем с един протокол 

и ще запознаем Управителния съвет, че там вътре някъде между тях има 

проблеми. Това е нещо, което те самите трябва да решат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз имам един 

въпрос към арх. Чепилев. Той е във връзка с предложението за начина на 

освобождаване от отговорност и въпросът е следният. Днес си говорихме 

тук, три часа ви занимавах с директно и пряко неизпълнение на решение на 

Общо събрание, което въобще не присъства в доклада на Контролния 

съвет. В същото време присъства от всяка година – copy – paste – аз чувам 

това, че ние системно не си изпълняваме правилника на някаква си 

комисия, като тя самата е помощен орган към Управителния съвет, но не 

се цитира и какво точно е неизпълнение. Контролният съвет казва: вие 

нарушавате всичко. Ама какво точно сме нарушили?  

Аз очаквах, защото тепърва напред няма какво да очаквам – аз 

очаквах от Контролния съвет, ако има някакво конкретно нарушение на 

конкретен член, на конкретно нещо, да бъде казано. Ако трябва, ние да го 

санираме и тук да излезем пред Общото събрание със санирани и оправени 

неща. В същото време докладът казва: вие много нарушавате всичко. 

Обаче аз така и към момента не знам какво сме нарушили. А в същото 

време говорихме за нещо, което очевидно е нарушение и въобще го няма в 

доклада. 

В тази връзка въпросът ми е наистина по отношение освобождаване 

от отговорност поотделно – поотделно обаче за всеки член ли? Ние нямаме 

за всеки член в момента кой как е гласувал, че да бъде освободен 

индивидуално. Или се освобождава целият Управителен съвет, да аз 

приемам да бъде по периоди, защото има два различни състава – 2020 г. е 

един период, с един състав, а 2016 – 2019 г. е друг период, с друг състав. 

Председателят сам по себе си, ако не е правил някакви нарушения, той е 

част от колективното решение, участва със също толкова глас, колкото и 
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другите. Аз не виждам защо трябва отделно председателят да бъде - в 

случая с мен – но, ако имате някакви мотиви, кажете. Затова питам.  

По какъв принцип ще преценим защо да освободим примерно арх. 

Динев от отговорност, а пък да не освободим арх. Милков – просто ги 

видях случайно. Има ли някаква причина и имате ли списък защо този да 

освободим, а защо този – не. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Предложението беше за 

председателите – първият и вторият – да бъдат гласувани поотделно и 

общо членовете на Управителния съвет самостоятелно. Не поотделно, а 

като цяло. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Тоест, приемате 

предложението да е първо по време и след това вече председател и членове 

– поотделно за всяко от времето? 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Предложението на Контролния съвет 

е двамата председатели да бъдат гласувани поотделно и Управителният 

съвет като цяло. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И той трябва да 

е поотделно, защото е с различен състав. Аз три години съм бил член на 

Управителния съвет и една година председател. 

Има думата арх. Сивкова. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Освобождаването от отговорност е 

година за година. Миналата година, когато арх. Игнатов си подаде 

оставката, той не беше освободен от отговорност. Точка! Тази година 

имаме да освободим този председател, който  е изпълнявал през тази 

година правомощията на председател. Все пак той е МОЛ и може би 

наистина има логика в това гласуването да бъде поотделно. Там не мога да 

коментирам. 

Но ще коментирам една от точките на Контролния съвет, понеже аз 

бях пускала и писмо до Контролния съвет. Това е, че вече три години се 

работи без финансов правилник, което е нарушение на Устава, където 1:1 

пише: „Правилата за управление на фондовете – основни, целеви, основен 
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капитал, ДМА и резервен – се определят с правилника за финансова 

дейност и се утвърждават от Управителния съвет на Камарата по 

предложение на Бюджетната комисия и със съгласието на Съветите на 

регионалните колегии.“ 

Арх. Баровски ще ми каже, че има финансов правилник. Но Вие 

знаете, че той е абсолютно обезсилен, той не работи. Там финансовият 

модел е абсолютно различен. Той на практика с гласуването през 2017 г. 

беше зачеркнат. Тогава го коментирахме много. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Но това ние не 

сме го гледали. Има правилник. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Аз съм запитала Контролния съвет. 

Предоставяте си на Контролния съвет всички сключени договори. Заедно с 

арх. Козовска сме пуснали писмо за договори, сключени от ръководството 

на КАБ, за извършване на външни услуги. Предвид смяната на две 

Счетоводни къщи, назначаването на нов счетоводител, приемането на нови 

финансови правила, но без действащ правилник по чл. 56, ал. 7 от Устава, 

изобщо предвид цялостното състояние на финансовата дейност на КАБ 

през последните три години намира ли Контролният съвет основание за 

предизвикване на финансова ревизия съгласно дадените му правомощия по 

чл. 36, ал. 1, т. 3 от Устава – така е записано. И ако няма освобождаване от 

отговорност, примерно няма колега, който да е открил някакви нарушения, 

но въпреки всичко е неясна цялостната финансова картинка, спокойно 

следващият Управителен съвет може да предизвика финансова ревизия на 

базата на своите правомощия, за да не се стига до прокурорски проверки и 

т.н.  Това е като пояснение относно освобождаването от отговорност. 

То е година за година и тази година освобождаваме арх. Баровски и 

отделно членовете на Управителния съвет. Това е. Предлагам повече да не 

се спори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Съгласен съм, 

но в интерес на истината не съм чел доклада на Контролния съвет, но те 
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правиха пълна проверка на всички договори. Така е, направена е 

проверката. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Това, което успяхме да видим, е било 

през последната седмица.  

По отношение на документацията, която е от предходните години 

за целия мандатен период, голяма част от нея все още е в кашони. Има 

голям проблем в съответствието между отделните софтуерни продукти, 

които са на счетоводните фирми и не можеше бързо да се извади 

информация. Мен ме интересуваше условно какви възнаграждения са 

получавали, да кажем, членовете на Управителния съвет по години и за 

целия период. Какви са възнагражденията на различните юридически 

консултанти поименно по години и за целия период. Такава информация 

така и не можахме да получим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Малко е 

странно при положение, че проверихте всички договори. А пари без 

договори не са плащани. Освен това не е вярно, че проверката е от 

последната седмица. Преди два месеца правиха проверка на договорите. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Чепилев, тази таблица с 

разплащанията за какъв период е.  

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Това е за последната година и 

половина. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Няма как да я стиковаме с 

представения бюджет, арх. Баровски.  

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Тази информация, която ние искахме, 

всъщност не можахме да я получим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: И това не е 

вярно. Преди точно един месец на заседание на Контролния съвет свиках 

разширено заседание на Бюджетната комисия и на Контролен съвет. От 

Бюджетната комисия не се появи абсолютно никой, казвам, абсолютно 

никой. Присъстваха само Контролният съвет. Това заседание на 

Контролния съвет беше онлайн, много лошо, беше лятото. Представихме 
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тематиката, аз им представих всички проблеми, включително и за 2020 г. 

съм им дал файла, който е по отчета за 2020 г. Той е правен по следния 

начин. Имам банкови и касови разходи стотинка до стотинка по отделен 

разход. Оцветил съм всеки един по съответния начин към кое перо отива. 

Направени са сумите, отиват в тази обща таблица. Те с този файл 

разполагат. 

Да, време е примерно всеки един от членовете на Контролния съвет 

да седне, да се разрови и да гледа – тук сключен договор с еди кой си, на 

този платено толкова. Няколко часа да се порови, да види дали правилно 

съм направил таблицата. Но тази таблица я имат. Така че не е вярно, че те 

не разполагат с информация поне за 2020 г. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Говорим за целия период. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Имате думата. 

ЛАНДШ. АРХ. ГАНЧЕВА: Взимам думата относно табличката, 

която е прикачена към доклада на последната страница на Контролния 

съвет. Срещу моето име стои сумата 1 360 лв. Аз участвам в две комисии – 

по регистъра и в РЕСУТ. В сметката ми са постъпили 725 лв. Не знам 

какви данъци са включени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Явно не са 

смятали правилно. 

АРХ. ХРИСТО ЧЕПИЛЕВ: Това е информацията от 

счетоводството. Ние сметки не сме правили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има думата арх. 

Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, искам само да подпомогна 

Контролния съвет. През целия мандат на настоящия Управителен съвет 

членовете на Управителния съвет не са получавали възнаграждения и са 

работили на добра воля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз мисля да 

поставим на гласуване приемането доклада на Контролен съвет и след това 

минаваме към освобождаване от отговорност. 
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Колеги, моля, гласувайте приемането на отчета на Контролния 

съвет за мандата. 

Гласували общо 132 делегати: "за"- 79, "против" – 37, "въздържали 

се" - 16.  

Отчетът на Контролния съвет за мандата се приема. 

Сега преминаваме към точката „Освобождаване от отговорност на 

председателя и членовете на Управителния съвет“. 

Първо, да гласуваме предложението на Контролния съвет дали да 

бъдат гласувани отделно председателя и Управителния съвет или да бъдат 

гласувани заедно за съответните периоди обаче. 

Моля, гласувайте предложението….. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Арх. Баровски, 

освобождаването от отговорност става година за година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не, година за 

година е ясно. Ок. Значи ние не сме освободени за 2019 г. А 2020 г. си е 

отделно. 

Сега гласуваме дали отделно да се гласува освобождаването на 

председателя и членовете на Управителния съвет заедно или заедно. 

Има предложение на Контролния съвет да се гласува отделно. 

Моля, гласувайте предложението за гласуване освобождаване от 

отговорност на председателя и на Управителния съвет отделно. 

Гласували общо 141 делегати: "за"- 77, "против" – 58, "въздържали 

се" - 6.  

Приема се предложението освобождаването от отговорност на 

председателя и на членовете на Управителния съвет да стане 

поотделно. 

Тогава поставям на първо гласуване освобождаването от 

отговорност на председателя на Управителния съвет с мандат 2016 – 

2019 г. арх. Борислав Игнатов. В този случай е само за 2019 г. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Баровски, защо се налага два 

пъти, три пъти да обясняваме. Арх. Борислав Игнатов, когато последно 
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беше тук и подаде оставка, беше гласувано, че не се освобождава от 

отговорност. Точка! Сега го няма. Той отчет не прави. Какво да гласуваме? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Управителният 

съвет не е освободен от отговорност за 2019 г.  

Моля, гласувайте освобождаването от отговорност на членовете на 

Управителния съвет за дейността им през 2019 г. 

Гласували общо 129 делегати: "за"- 65, "против" – 50,  "въздържали 

се" - 14.  

Приема се освобождаването от отговорност на членовете на 

Управителния съвет за дейността им през 2019 г. 

Следващото решение е за освобождаване от отговорност на 

председателя на Управителния съвет арх. Баровски за дейността му през 

2020 г.  

Моля, гласувайте решението: 

„Общото събрание освобождава от отговорност председателя на 

Управителния съвет  арх. Баровски за дейността през 2020 г.“ 

Гласували общо 143 делегати: "за"- 98, "против" – 37, "въздържали 

се" - 8.  

Приема се освобождаването от отговорност на председателя на 

Управителния съвет арх. Баровски за дейността му през 2020 г. 

Благодаря ви много, колеги. 

Последното гласуване е: 

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на 

Управителния съвет за дейността им през 2020 г. 

Има думата арх. Жечев. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Смисълът ми беше, че през цялото време, 

докато съм присъствал на такива общи събрания, за пръв път видях 

неприемане на доклад на един ресор и то с доста близко до квалифицирано 

мнозинство. Ако гласуваме по този начин ан блок, значи ли, че приемаме 

освобождаването от отговорност ресор „Нормативна уредба“. 
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За пореден път се опитвате да манипулирате залата или може би ще 

ме обвините в някаква …. 

Зададох въпрос на аудиторията: какво правим в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Гласуваме, арх. 

Жечев. 

АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Предлагам, ако искате, да гласуваме 

поотделно поне този ресор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Моля, 

гласувайте решението да се освободят от отговорност членовете на 

Управителния съвет за дейността им през 2020 г. 

Гласували общо 151 делегати: "за"- 90, "против" – 51, "въздържали 

се" - 10.  

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на 

Управителния съвет за дейността им през 2020 г. 

Пет минути за доклада на Комисията по дисциплинарно 

производство и излизаме в почивка, за да преминем към изборите. 

Има думата арх. Румен Йотов. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Уважаеми делегати, ще кажа само няколко 

изречения. Много правилно беше взетото решение да не се четат отчетните 

доклади и в частност докладът на Комисията по дисциплинарно 

производство, който се съдържа в раздадените материали. 

Ще кажа само няколко думи. Който иска да го прочете, в него има 

показани доста обезпокоителни факти, както и неща, които трябва да 

намерят спешно решение и очевидно от новия Управителен съвет основно. 

Затова аз апелирам към новоизбраните членове на Управителния 

съвет да направят в спешен порядък първо заседание, след като се 

конституират, което да е преди 13 ноември, дата, която споменах, за да 

изпълнят законовите си задължения да гласуват едно предложение за 

решение за дисциплинарно наказание в тримесечния срок.  

На това първо заседание ще докладвам предложението на 

Комисията по дисциплинарно производство, както и някои други, доста 
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сериозни въпроси, които не търпят отлагане и се надявам да има добро 

взаимодействия от новия Управителен съвет и Комисията по 

дисциплинарно производство, чийто мандат е почти наполовина, остава ни 

година и половина, а имаме доста съвместна работа да свършим. 

Ако имате някакви въпроси, ще отговоря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Има ли 

въпроси? Няма. 

Моля, гласувайте отчета на Комисията по дисциплинарно 

производство за дейността й от месец май 2019 г., откакто е избрана, до 

момента. 

Гласували общо 132 делегати: "за"- 124, "против" – 5, "въздържали 

се" - 3.  

Отчетът на Комисията по дисциплинарно производство за 

времето от месец май 2019 г. до настоящия момент се приема. 

 Благодарим и на арх. Йотов. 

Аз благодаря още веднъж. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Аз също искам да благодаря. Да си 

пожелаем успешни избори и бъдеща успешна работа. Бъдете здрави! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, половин 

час почивка за кафе-пауза тук и при фирмите в другата зала. Чакам ви в 

17,30 ч. тук за представяне на кандидатури за председател, Управителен 

съвет и Контролен съвет. 

 

ПЪРВА СЕСИЯ 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 

16 октомври 2020 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, 

продължаваме нашата работа. 

Сега ще дам думата на арх. Колев да ви представи от името на 

Комисията по избора как ще протече процедурата чисто хронологично.  
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Преди той да ви я представи в детайли, аз предлагам нещата да 

бъдат по следния начин. В рамките на десетина – петнадесет минути 

събираме предложения за кандидати за председател на Управителния 

съвет, за членове на Управителния съвет, председател на Контролния съвет 

и членове на Контролния съвет. В момента, в който съберем всички 

кандидатури, ще обявим края на представянето на кандидатурите и ще 

кажем: това са. Комисията по избора ще отиде да печата бюлетини. В този 

момент ще дадем думата вече за представяне на кандидатите.  

За да бъде всичко съвсем честно и безпристрастно, предлагам тази 

част с изборите и организацията на процеса да я води арх. Колев, който е 

председател на Комисията по избора. Мисля, че така ще бъде най-

коректно. Аз, ако се наложи, ще помагам отстрани, но няма да бъда на 

председателското място. 

АРХ. АНА ДИМЧЕВА: Никога не намирам подходящото време, 

обаче сега настоявам да се изкажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре, кажете 

дали е свързани с процедурата сега или с нещо, което ще обсъждаме утре? 

АРХ. АНА ДИМЧЕВА: Свързано е с процедурата сега и тази, 

която завърши преди малко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Добре. Имате 

думата. 

АРХ. АНА ДИМЧЕВА – София: За пръв път от 20 години 

присъствам на такова събрание и понеже не ме бива в приказките, ще 

цитирам корифея Радой Ралин: „Всеки гъз може да седне на трона, но не 

всяка глава е достойна за царската корона“. Казвам ви го, защото сега ще 

избираме нов Управителен съвет.  

Обаче преди това предлагам, тъй като от целия хаос преди малко 

разбрах само, че Комисията по дисциплинарно производство продължава 

да действа. Преди да изреждаме и да обсъждаме новите кандидати имам 

едно предложение. Така или иначе се оказва, че този Управителен съвет 

управлява нашите средства, на всички колеги-архитекти, които са тук и 
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които ги няма, и се оказа голям хаос в управлението. Освен това видях ту 

ги освобождаваме от отговорност, ту – не.  

Имам предложение Комисията по дисциплинарно производство 

преди да изберем нов Управителен съвет първо да вземе решение относно 

бившия, възползвал се от поста, арх. Борислав Игнатов, да предложи какво 

наказание заслужава затова, че тук са му гласували доверие. Той се е 

възползвал от почестите и след това е станал и офейкал, без никакви 

обяснения. Или да си върне заплатата и това да влезе и към бъдещия 

Управителен съвет, а също и за другите членове, които не си правят труда, 

като са избрани, да дойдат и да присъстват и въобще. Управителният съвет 

занапред да си има едно наум, че трябва да бъде санкциониран. Нека да 

реши дали дисциплинарната комисия или Контролният съвет как точно 

разпределя и за какво ползва пари. Защото дотук останах само с 

впечатление, че събира се членски внос, уж не приехме доклада на 

Комисията по нормативните документи на арх. Бакалова, обаче 

освободихме ли я, не я ли освободихме, пак не стана ясно. 

Най-накрая, ако няма някакъв финансов контрол, санкция – говоря 

за санкция, защото баща ми беше прост агроном, обаче казваше: не е луд, 

който яде баницата, а който му я дава. Като сте седнали тук да правите 

отчети и да ви освобождаваме от отговорност, нека новият Управителен 

съвет да си има наум, че ще трябва да връща това, което е взел, но не е 

употребил за своите членове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Благодаря Ви, 

арх. Димчева, но това е за утре, както предполагах. 

Давам думата на арх. Николай Колев. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Здравейте, колеги. Комисията по 

избора се събра. Обсъдиха се всички възможности, като се взеха следните 

решения.  

Делегатите, регистрирани на 20 редовно отчетно изборно събрание 

на КАБ, подадени от Комисията по регистрацията, са 281 души. 

Гласуването за председатели на Управителния съвет и Контролния съвет и 
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членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет на КАБ 

да се проведе с различни бюлетини, в различен цвят. Кандидатите в 

бюлетините да се подредят по азбучен ред на личното име. Изписването на 

имената на кандидатите в бюлетините да бъде по следния ред: име, 

презиме и фамилия.  

Раздаването на бюлетините ще се извърши от технически 

сътрудници в обособената част за регистрация, там, където всички се 

регистрирахме. В списъците, подадени от Комисията по регистрацията, се 

добавят колони: председатели на Управителен съвет и Контролен съвет, 

членове на Управителен съвет и Контролен съвет на КАБ за подписи на 

гласуващите при подаване на бюлетините в урната.  

Гласуването ще се проведе в три избирателни секции. Секция № 1: 

Варна, Кърджали, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, 

Хасково, Сливен, Смолян и Търговище; секция № 2 : Благоевград, Велико 

Търново, Габрово, Кюстендил, Бургас, Враца, Видин, Добрич, София – 

област, Стара Загора, Шумен, Ямбол; секция № 3, съставена само от 

София-град. Достъпът до урните ще бъде ограничен поради 

епидемиологичната обстановка, като следва да се допускат до трима души 

пред секция или в залата за гласуване, която се намира в лобито, ще бъдат 

допускани максимум десет души.  

Предлагам изборът да протече по следния начин. Да започнем с 

предложения за председател на Управителния съвет, да преминем през 

предложения за членове на Управителния съвет, след което да бъдат 

предлагани кандидати за председател на Контролния съвет и да завършим 

с предложения за членове на Контролния съвет.  

За избора на председател на Управителния съвет на всеки един от 

кандидатите ще бъде дадена възможност да представи своята платформа, 

като всяка кандидатура трябва да бъде ограничена в рамките на 10 минути. 

Ще бъдат поканени всички кандидати на трибуната пред вас, като накрая 

ще имате възможност да зададете въпроси, които може да са конкретно 

насочени към някого или да са за всички. 



104 
 

Ако нещата са достатъчно ясни, предлагам, колеги, да се 

ориентираме и още веднъж ви обръщам внимание и моля кандидатурите да 

бъдат с три имена. Ако случайно не знаете второто име на предложението, 

моля след това второто име на кандидата просто да бъде дописано. 

Колеги, имате ли въпроси по начина на провеждане на избора? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам едно процедурно предложение. 

Понеже вече има подадени писмени кандидатури за председател на 

Управителния съвет на КАБ, да бъдат изписани и чак след това да 

предлагаме следващите.  Същото се отнася и за членове на Управителния 

съвет. Има вече подадени кандидатури писмено, да бъдат изписани, да ги 

виждаме и след това да допълваме списъка. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Да, удачно е Вашето предложение. Ще 

помоля така заявените кандидатури, първо за председател на Управителен 

съвет, да бъдат изписани. 

Първата кандидатура е на арх. Владимир Михайлов Милков. 

Втората кандидатура е на арх. Стефан Валтеров Аспарухов. 

Третата кандидатура е на арх. Борислав Янков Борисов. 

Колеги, на мен известните кандидатури са това. Моля за вашите 

предложения за кандидатури за председател на Управителен съвет на 

Камарата на архитектите в България. 

АРХ. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ – София – област: Предлагам 

за председател на Управителния съвет арх. Константин Недков Пеев. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля да бъде вписан колегата арх. 

Пеев. 

Колеги, други кандидатури за председател на Управителния съвет? 

Има ли други кандидатури, колеги? Благодаря.  

Моля да бъдат изписани предложенията за членове на 

Управителния съвет. Моля по така подадените списъци да бъдат изписани 

кандидатите от регионалните колегии. Междувременно, колеги, мислете за 

други предложения за членове на Управителния съвет. 



105 
 

АРХ. ПЕТЪР ВЛАХОВ – Стара Загора: Нашето предложение е за 

ландш. арх. Велина Симеонова Симеонова. 

АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ – Варна:  Ние сме ви предоставили 

списък с нашите кандидати за членове. Имате го, разполагате с него. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Очакваме да го изпишат. 

АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ: Сега узнавам, че го няма списъкът 

при колегите, които изписват имената на стената. Нашите предложения са 

за арх. Мартин Христов, арх. Константин Енчев Димов и арх. Юлия 

Железова. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, няма значение кой е първи, 

втори. Приехме подреждането да бъде по азбучен ред, така че това не бива 

да ви притеснява кой кой по ред е в момента. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега, бях предложил преди малко 

тези, които са подали писмено кандидатурите си, да бъдат те първи 

изписани.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Чудесно, отнема техническо време на 

нашите сътрудници да направят това нещо. Ще го видите. 

Моля за вашите предложения. 

АРХ. ПЛАМЕН ГЕНОВ: Искам да предложа арх. Алеко Петков 

Христов, познават го както в София, така и извън София. 

АРХ. БОЖИДАР ВУЧЕВ: Предлагам арх. Христо Венков Венков. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, арх. Венков отсъства. 

Изпратил е информация, че е съгласен и има желание да бъде предложен в 

Управителния съвет, стига да получи вашето одобрение. Получени са и 

декларации при нас. Отсъства по лични причини. 

АРХ. ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Предложението ми е за арх. Иван 

Аврамов. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля да бъда вписан арх. Иван 

Аврамов. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Предложение на Регионална 

колегия – Бургас за членове на Управителния съвет: арх. Владимир 
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Михайлов Милков, арх. Димитър Георгиев Георгиев, ландш. арх. Пламен 

Матеев, арх. Мирослав Алексиев Бойчев, който също присъства. 

АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ: Още една кандидатура, лично от 

мое име  предлагам арх. Марин Пасков Бакалов за член на Управителния 

съвет. 

АРХ. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: За член на Управителния 

съвет отново предлагам арх. Константин Недков Пеев и арх. Ивайло 

Славчев Иванов. 

АРХ.  БОРИСЛАВА МАНЧЕВА:Предлагам от колегия „Б“ – 

София проф. Борислав Янков Борисов за член на Управителния съвет. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Киряков. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Според мен автоматично всички, които 

са кандидатирани за председатели, трябва да влязат в листата на 

Управителния съвет. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Разбирам, че предлагате арх. 

Аспарухов. 

АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Няма как да стане другояче.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля да бъде вписан арх. Аспарухов. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Моля да не бъда вписван в този 

списък. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля да бъде отписан. Следващи 

предложения, колеги? 

АРХ. ГЕРГАНА МИЛУШЕВА: Предлагам арх. Атанас Пламенов 

Ковачев. 

АРХ. ГЕОРГИ БАЧЕВ: Предлагам арх. Атанас Костадинов Динев 

за член на Управителния съвет. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Предлагам ландш. арх. 

Александър Петров Недев за член на Управителния съвет. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Успяваме ли да добавим колегите, 

предложени от регионалните колегии? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За тримата от 

Бургас – да, но със списъка на София не разполагаме в момента. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля председателят на София да 

представи списъка или просто да ги каже на микрофон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Мисля, че арх. 

Аврамов ги помни наизуст, така че може и той да ги представи. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля за предложения. 

АРХ. АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ: Казвам се арх. Андрей Георгиев 

Велинов. Кандидатирам се с единствена платформа да не се явявам на този 

Управителен съвет, защото считам, че е прекалено раздут и хора, които 

споделят моето мислене и имат за цел да го ограничат, да го направят по-

оперативен, също да се кандидатират като мен. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Самостоятелна кандидатура. 

Заповядайте за нови предложения. 

АРХ. ПЕТЪР ЧЕРВЕНЯШКИ: Предлагам арх. Любомир Тодоров 

Пеловски. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР КАЛЕВ: Предлагам ландш. арх. 

Веселина Костова Калайкова. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Предлагам  арх. 

Красимир Анастасов Язов. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, заповядайте за предложения за 

Управителен съвет. 

Освен списъка на София-град, има ли друга архитектурна 

регионална колегия, която да не е отразена със своите представители в 

това, което виждате пред вас? 

Колеги, има ли други предложения от залата за членове на 

Управителния съвет?  

Заповядайте, арх. Василев. 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Благодаря. Списъкът, приет на Общото 

събрание на Регионална колегия – София-град, за кандидати за членове на 
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Управителния съвет, е в следния състав. Ще пропусна вече записаните 

кандидати и ще прочета само останалите. 

1. Арх. Ангел  Зафиров Мазников 

2. Арх. Валентина Василева Василева 

3. Арх. Даниела Димитрова Дюлгерова 

4. Арх. Николай Андонов Хаджимарински 

5. Арх. Румяна Николова Борисова 

6. Арх. Добринка Георгиева Камбурова 

7. Арх. Весела Георгиева Георгиева. 

Искам да обърна внимание, че горе-долу половината от списъка не 

са делегати на настоящото събрание и списъкът е гласуван предварително 

на последното събрание на Съвета на София-град от стария мандат и лично 

не е имало – поне в мое присъствие – потвърждение на тяхно желание да 

се кандидатират. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Има ли изпратени декларации, колеги, 

за тези кандидати? Взето ли е тяхното съгласие? 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Нямам информация. Това е взето 

решение от предишния Съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, тъй 

като тук на място ще трябва да се попълнят и декларации от колегите, ако 

някой не отговаря на условията на ЗКАИИП – 10 години стаж, ако е 

случайно главен архитект и т.н. – те трябва да се попълнят тук от всички 

кандидати. В този контекст арх. Христо Венков е попълнил предварително 

декларацията си. Но колеги, които ги няма тук и не са делегати, няма как 

да попълнят такава декларация. Така че по-добре е да отпаднат от списъка. 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Благодаря на арх. Баровски за 

предложението. Аз имах намерение да отправя същото. Няма лично 

волеизявление, няма декларация, не са и делегати, не са и потвърдили.  

Продължавам по списъка. 

8. Арх. Владимир Кирилов Дамянов. 
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Арх. Дамянов изрично каза на събрание на архитектурна колегия 

„А“, че няма да бъде делегат на събранието. Относно кандидатурата му не 

е изразявал мнение, не съм убеден и, че знае за такава.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Вашето предложение е да отпаднат? 

Така ли е? 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Освен, ако няма някаква писмена 

декларация и волеизявление. Другият вариант е да им се звъни по 

телефона и да ги питат, което според мен влиза малко в една друга сфера. 

  9. Арх. Борислав Борисов – вече е предложен. 

10. Арх. Евгени Велев – той не е делегат. 

11. Арх. Красимир Язов – вече е предложен. 

Благодаря. Това е списъкът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Камбурова 

и арх. Георгиева тук ли са?  

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Не, не са и делегати на събранието. Арх. 

Даниела Дюлгерова – също, доколкото знам. Не знам дали арх. Борисова 

дали е тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: За да има 

яснота, ще кажа следното. Няма проблем Общото събрание да избере член 

на Управителния съвет, който не присъства тук. Но не може да избере 

някого без неговото лично съгласие. В този контекст, ако той не е изразил 

явното си волеизявление, че желае да бъде кандидатиран, не си дава отвод 

и да е подписал декларация, няма как да го изберем. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: В такъв случай, колеги, моля тези, 

които изрично не са дали своето волеизявление и не са подали 

декларации… 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Извинявам се, само да добавя, че арх. 

Дюлгерова е изявила желание да бъде избрана. Току-що арх. Милушева ми 

каза, че пред нея е потвърдила, че има желание да бъде избрана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Който поддържа 

контакт с арх. Дюлгерова, да й предаде, че ще й изпратим декларацията. Да 
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си я принтира, да я подпише и да я върне сканирана лично, че отговаря на 

условията на ЗКАИИП. Знаем, че отговаря, но все пак трябва да има 

съгласие като формалност. 

АРХ. ПЛАМЕН ГЕНОВ: Аз не коментирам бройката на хората, 

които се предлагат. Може и 100 да се предложат. Но не трябваше ли преди 

това, сега да не губя време, да уточним колко ще бъдат хората в 

Управителния съвет. Да гласуваме бройката на хората, които ще бъдат в 

Управителния съвет, независимо от това, което знаем. След това да 

предлагаме колкото си искаме. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Избираемите са десет души.  

АРХ. ПЛАМЕН ГЕНОВ: Това го знаем, но не се ли гласува това 

нещо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Те са по закон 

толкова. Няма как да ги променяме. 

АРХ. ПЛАМЕН ГЕНОВ: Добре, благодаря за информацията. 

Разбрах. 

АРХ……..: Искам да предложа арх. Емил Светозаров Стоянов. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Арх. Стоянов в залата ли е? Моля да 

бъде вписан. 

Колеги, има ли други предложения за членове на Управителния 

съвет? Ако няма предложения, предлагам да вървим напред. Не виждам 

повече предложения. 

Заповядайте, арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам едно процедурно питане до 

юристите на Камарата. Може ли член на Камарата, който е на държавна 

длъжност, да бъде член на Управителния съвет или председател на 

Управителния съвет? Предстои избор. Трябва да изберем хора, които 

отговарят на изискванията. Знаете за кого става въпрос. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Аз много добре разбирам. На този 

въпрос съм присъствал вече доста години. Моля юристите да внесат малко 

яснота по този въпрос. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Говорим за държавна длъжност, 

държавен служител по служебно правоотношение, не на трудов договор. 

АДВ. ЕМИЛИЯ УШАКОВА: Моля да имате предвид, че 

изискванията и ограниченията към кандидатите са изрично уредени в 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране в чл. 21, ал. 2 и ал. 4. В закона няма ограничение служител в 

държавна администрация да не може да се кандидатира. 

В момента избирате членове и председатели на органите, като 

изискванията и ограниченията, казах, че са в закона за камарите. Следва да 

се съобразявате с този закон. Ако някой има други ограничения – лични – в 

смисъл като служител, които не му позволяват да се кандидатира…. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Какво значи „не позволяват“? Има ли 

попълнени декларации от кандидатите, че отговарят на условията да бъдат 

членове на Управителния съвет – върховен орган на централно ниво, и 

председател на Управителния съвет. 

АДВ. ЕМИЛИЯ УШАКОВА: Декларациите са изготвени съгласно 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране и действащия Устав. Всеки кандидат трябва да ги попълни.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, моля ви да не влизаме в 

репликиране.  

Заповядайте, давам Ви думата. 

АРХ…….: Вече постъпи предложение за арх. Евгени Велев. 

Презимето му е Ивайлов Велев. Той не присъства тук, въпреки че е избран 

за делегат, защото е болен. Но е съгласен. На възраст е, има повече от 10 

години стаж, с пълна проектантска правоспособност и по-голямата част от 

тази аудитория го познават от неговите перфектни познания по ЗУТ и 

приложната нормативна уредба. Едва ли има човек, на когото да не е 

помагал. Той няма нищо против, съгласен е.  

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Арх. Колев, лицата, които са в 

трудови правоотношения в държавната и общинска администрация, 
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попадат под действието на чл. 230. Така че това ограничение е достатъчно 

ясно. Няма какво да се питаме.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Арх. Василева, мисля, че чухте юриста 

на Камарата на архитектите в България. 

Колеги, имаме ли други предложения за членове на Управителния 

съвет, за да можем да пристъпим към предложения за председател на 

Контролния съвет? Струва ми се, че няма. 

Заповядайте, арх. Григоров. 

АРХ. РУМЕН ГРИГОРОВ: Малко да опростим списъка. Който е 

изявил съгласие, но няма подписана декларация, да отпадне. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Да, разбрах Ви. Има резон в думите Ви. 

Можем ли да гласуваме това нещо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ние можем, въпросът 

е, че трябва да уведомим колегите. Те са няколко – трима, четирима и аз го 

казах преди малко. Преди да започнат да се печатат бюлетините да дадем 

някакъв срок тези колеги да подпишат тези декларации или поне онлайн да 

потвърдят по някакъв начин тази декларация, за да може наистина да не 

гласуваме за някого, който на практика впоследствие да отпадне. Не е 

проблем, ако някой се окаже, че примерно не отговаря на изискванията. 

Той просто отпада от списъка, дори и да е избран. Ще влезе следващият. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, предлагам все пак да дадем 

възможност на нашите колеги да направят изрично волеизявление, докато 

върви представянето, и ако такова не е получено, просто да отпаднат от 

списъците. 

Заповядайте, арх. Дечев. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ  - Плевен: Не мога да разбера защо в списъка 

присъстват делегати, които не са в залата? Тези, които ги представят, имат 

ли пълномощно да ги представят? 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Те са предложени от регионалните 

колегии.  

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Къде? Писмено има ли го? 
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АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Има го, да, като решение. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: А тези, които са предложени в момента в 

залата устно? Аз седя и предлагам бай Пенчо от Стара Загора. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Имате право. Точно така. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Не може такъв човек да присъства в списъка. 

Който е представен официално от колегията, има решение на събранието, 

представено е, ОК. Но колеги, които не са в залата, как ще попълнят сега 

тази декларация и ще се легитимира, че той отговаря на условията. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Точно за това стана въпрос – само при 

условие, че дадат изрично волеизявление за това нещо. Ако не го дадат, 

просто няма да ги чакаме и отпадат от списъка. Но предлагам да дадем 

тази възможност.  

Моля колегите, които предложиха съответните колеги, които не 

присъстват, да се организират по най-бързия начин да получат съгласие от 

тяхна страна, докато тече дискусията. 

Има думата арх. Рангелов. 

ЛАНДШ.АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Аз също смятам, че не е 

редно хора, които не са в залата, да бъдат предлагани и избирани. Всички 

са информирани, че събранието е днес, къде ще бъде проведено. Който има 

желание, е щял да присъства и да направи всичко възможно да е тук. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Имаме ли възможност това нещо да 

бъде гласувано, за да се реши и да вървим напред? 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Специално за арх. Дюлгерова. 

Имахме уговорка с нея да пътуваме заедно. Жената се обади, че в 

службата, в която работи, има контактни лица. Така че да отчитаме и този 

факт, като казваме, че някой не е дошъл. Това не е защото не иска, а 

защото не трябва. Какво означава, че не трябва да е в Управителния съвет, 

като жената дори и при желание не е добре да бъде сред нас в този момент. 

АРХ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Ямбол: Няма текст, където да пише, 

че кандидатите за Управителния съвет трябва да са делегати на 

събранието. Всеки архитект с пълна проектантска правоспособност, който 
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е подписал декларация и отговаря на условията, може да бъде предложен и 

приет. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Още веднъж. В тази връзка, за да 

можем да вървим напред и да приключим този въпрос, даваме време на 

колегите, които предложиха съответните колеги, които не присъстват в 

залата, да представят тяхно становище за това дали имат декларация да 

бъдат членове на Управителния съвет. 

Заповядайте, арх. Рангелов. 

ЛАНДШ. АРХ.  ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Предлагам да го 

подложим на гласуване – дали да бъдат допуснати или не, защото, който е 

искал да предостави такава декларация, го е направил. Има една такава 

представена. Сега тепърва да им се обаждаме и да им се молим: дайте 

декларация, извинявайте. 

Предлагам да се подложи на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По-скоро би 

трябвало да дадем време, защото те изрично са дали съгласие. Поне тук 

трима колеги казаха това. Да им се даде време за предоставяне на 

декларации и това време трябва да е преди да започнат да се печатат 

бюлетините. Примерно определяме половин час. В рамките на половин 

час, докато тече представянето, има време да им се изпратят е-mail и те да 

си разпечатат декларациите, да си ги попълнят и да ги върнат. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Това време трябва да е по-рано – не 

преди печатане на бюлетините. 

АРХ. РУМЕН ГРИГОРОВ: Още една гледна точка, която е 

допълнение към моето предложение за решение. Когато един колега не е 

избран за делегат, но има съгласие и е вписан в списъка да участва и да 

кандидатства за член на Управителен съвет, обикновено съответната 

колегия го изпраща командировка като гост. Затова, че в някоя колегия 

администрацията не си е свършила работата, ние тук не можем да гадаем. 

Затова съм краен – гласуваме и това е. 
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ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Аз също правя 

процедурно предложение да го подложим на гласуване. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, времето на всички е ценно. 

Получиха се две предложения. Има ли междувременно – обръщам се към 

вас и към всички колеги, които бяха предложени и не са в залата – има ли 

постъпили декларации по най-различни технологични начини, без 

значение как? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Така или иначе, 

както се каза, няма никъде ограничение в Устава кой може да се 

кандидатира. Той може да е делегат и да не е дошъл. Може да не е делегат 

и да не е дошъл. Може въобще и да не е отишъл, но да е колега, който 

всички са предложили и в момента, в който има неговото съгласие, да бъде 

избран. Тоест, няма никакви уставни ограничения човекът да бъде 

физически тук или не. Тоест, в този контекст наистина може да гласуваме 

да дадем половин час и да видим дали тези колеги, които не са тук, отпадат 

от списъка или не. За мен дори няма никакво значение, защото дори и да 

бъдат в бюлетината, дори и да бъдат избрани, ако в един момент не 

подадат декларация и отпаднат от списъка, ще влязат следващите. Няма 

никаква драма да си губим времето с това. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Да, арх. Баровски, досега щяхме да 

го гласуваме. Аз го правя за четвърти път, арх. Рангелов три пъти направи 

предложението. Предлагам да се подложи на гласуване. Защото арх. 

Венков си е дал предварително декларацията. Ето, за арх. Дюлгерова 

колегата отзад каза, че и тя има желание, разговарял е с нея. Така че сега да 

гадаем кой има желание и кой няма, то си е проличало по предварително 

подадената декларация. Подложете го на гласуване, досега щяхме да го 

гласуваме. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, аз също мисля, че трябва да 

вървим напред. Може ли да подготвите за гласуване устройствата, за да 

може този въпрос да бъде решен.  

Колеги, правя предложение. 
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Бихте ли го формулирали, арх. Рангелов, тръгнахте да взимате 

думата. 

Колегите, които изрично не са дали декларация, моля за вашето 

съгласие или несъгласие да бъдат издигнати като кандидатури за членове 

на Управителния съвет. Правилно ли го формулирах? 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Или по-скоро да бъдат 

допуснати до избор за членове на Управителния съвет само кандидатите, 

които предварително са подали такава декларация. Досега има само една 

такава постъпила, други няма. И да се уточним – за неприсъстващи става 

въпрос. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: И за арх. Дюлгерова чухме.  

Колеги, става въпрос за колегите, които са неприсъстващи и 

изрично не са подали декларация и своето писмено съгласие. 

Изчакваме предложението да бъде изписано, за да може да бъде 

решен този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Чета го: 

„Общото събрание реши: да не бъдат допуснати до участие в избора за 

членове на Управителния съвет членове, които не присъстват и не са 

подали декларация предварително“. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, режим на гласуване, за да бъде 

изчистен този въпрос. Моля, гласувайте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, мисля, 

че много „разумно“ постъпваме в момента. През това време, докато 

гласуваме дали трима човека да ги махнем от списъка, можеше да слушаме 

кандидатите за председатели. Много разумно решение!!! 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, моля за прецизиране и да бъде 

всичко изписано ясно на екрана. Можем ли да го видим? Аз не го виждам 

оттук, аз не знам какво е предложението. Можем ли да го видим на 

големия екран? Не може. А можем ли да гласуваме предложението в 

момента? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: В момента има 

технически проблем със системата. 

Аз предлагам междувременно, докато оправим системата, да 

съберем и другите предложения. Това предложение ще го гласуваме, така 

или иначе. Но да не си губим времето, да съберем и другите предложения 

за кандидати за листи и тогава ще го гласуваме. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, имаме ли повече предложения 

за членове на Управителния съвет? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз имам предложение. В тази 

декларация трябва да фигурира освен съгласие за участие в избора, и това, 

което се изисква по чл. 31, ал. 3 от Устава –че има пълна проектантска 

правоспособност и минимум 10 години проектантски стаж към датата на 

избора. Това трябва да бъде изрична точка в декларацията, защото има 

съмнение, че някои нямат навършени десет години. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля да бъде добавено предложението 

за изискуемата декларация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Това го има в 

декларацията. 

Имате ли други предложения за членове на Управителния съвет? 

Има думата арх. Джойков за предложение за Управителния съвет. 

АРХ. ИВО ДЖОЙКОВ: Благодаря. Предлагам арх. урбанист 

Мартин Иванов Микуш. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Имаме ли готовност вече да гласуваме? 

Не, все още нямаме. Има ли други предложения за членове на 

Управителния съвет? 

Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз нямам предложение, но мисля, 

че трябва да приключим, защото и списъкът ще стане безкрайно дълъг и 

ще усложним много работата на Комисията по избора. 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: Колеги, предлагам в текста за 

решението думата „предварително“ да отпадне. Само арх. Венков е подал 
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предварително декларация. Така че другите предложения при това 

положение стават невалидни. Думата „предварително“ да отпадне от 

текста. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Тоест, „към момента“ ли да стане? 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: В приетото време – 30 минути или до 

кога да отнесем вече наличност на декларации. Но думата „предварително“ 

игнорира всички предложения практически. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Става въпрос за момента към 

кандидатурата. Думата „предварително“ да отпадне. 

Думата за процедурно предложение има арх. Иван Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Правя процедурно предложение. 

Предлагам в текста на решението освен членове на Управителен съвет да 

се добави и Контролен съвет, за да бъде универсално решението и за 

следващите кандидати. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Нека бъде добавено „и членове на 

Контролния съвет“, за да не водим същата дискусия още веднъж. 

Заповядайте, арх. Митов. 

АРХ. БОЯН МИТОВ: Имам предложение за текста. Думата 

„предварително“ да бъде заменена с конкретен час, който да отговаря на 

часа, в който ще приключат представянията. В момента часът е 18,50 ч. 

Имаме около половин час изслушване на бъдещи председатели.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Какъв час предлагате Вие? 

АРХ. БОЯН МИТОВ: Да кажем, 19,45 ч. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля да бъде вписано предложението 

на колегата – 19,45 ч.  

АРХ. БОЯН МИТОВ: Така че, който не е тук, да си го снима, да го 

сканира, прати. Който е тук, да си го подпише. 

Имам и едно второ питане към юристите. То е свързано с тази 

декларация и това, че тя се прави индивидуално, тоест, е лично 

волеизявление. 
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Въпросът ми е следният. Ако настъпи промяна в обстоятелствата, в 

тази декларация включено ли е, че те трябва да уведомят Камарата на 

архитектите в България и да се оттеглят от поста, който заемат? 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Това е по закон, точно така. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Понеже моето 

предложение беше променено, аз бих се съгласил да гласуваме и това, но 

искам изрично да се гласува, че няма да бъдат допуснати до избор хора, 

които не присъстват в залата. Без повече подробности. Само това нещо. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Това противоречи на предложението. 

Това е съвсем друго предложение. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Не, напротив. Просто го 

опростиха. В момента се вкара и час вътре. Оказа се, че всъщност хората, 

които не са подали декларации, ще могат да ги подават до 19,45 ч. Така че 

това вече е съвсем друго предложение. Моето предложение е хората, които 

не са в залата, да не могат да бъдат избирани. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Но стана ясно, че те имат това право. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Тогава нека да 

подложим на гласуване двете предложения. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Нека Общото събрание да гласува кой 

да бъде член и кой не. Колегите достатъчно добре могат да направят своя 

избор. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Точно така. Могат да се 

подложат и двете предложения на гласуване. Едното е до 19,45 ч. да 

подават декларации, а другото е въобще да не бъдат допуснати до 

гласуване. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Ако приемем първото, смятате ли, че 

има смисъл от второто предложение? 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Смятам, да. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, готови ли сме вече да 

гласуваме? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не сме готови 

още със системата. Затова предложих чисто технологично да продължим с 

кандидатите, ако има още за Управителен съвет, след това за Контролен 

съвет и през това време ще оправим системата, за да можем да гласуваме. 

Иначе трябва да гласуваме ръчно. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, нека продължим напред. Има 

ли предложения за членове на Управителния съвет? Няма вече. 

Колеги, закриваме даването на повече предложения за членове на 

Управителния съвет. 

Моля за вашите предложения за председател на Контролния съвет. 

Моля, заповядайте. 

АРХ. ПЕТЪР ВЛАХОВ – Стара Загора: За председател на 

Контролния съвет Регионална колегия – Стара Загора, предлага арх. Банко 

Венелинов Банов. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте за други предложения за 

председател.  

АРХ. БОЖИДАР ВУЧЕВ: Предлагам арх. Николай Николаев 

Баровски.  

АРХ. …..: Регионална колегия – Бургас, предлага Костадин 

Христов Христов. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, други предложения за 

председател на Контролния съвет има ли? 

Моля да преминем към предложения за членове на Контролния 

съвет. Моля за вашите предложения.  

Имаме още една кандидатура за председател, колеги. 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: Трябва да има известна 

приемственост. Предлагам арх. Христо Иванов Чепилев да бъде кандидат 

за председател на Контролния съвет – втори мандат. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Предполагам, че тези кандидати за 

председател са достатъчни. Моля да се ориентираме към предложения за 

членове на Контролния съвет. 
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Заповядайте. 

АРХ……..: Кандидатурата е на Регионална колегия – Бургас. 

Предлагаме за член на Контролния съвет арх. Костадин Христов Христов. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля, следващият. 

АРХ. ПЕТЪР ВЛАХОВ: Предлагаме за член на Контролния съвет 

арх. Банко Венелинов Банов. 

Заповядайте, арх. Василев. 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Чета ви предложения на стария Съвет 

на Регионална колегия София – град – предложения за членове на 

Контролния съвет. Чета само тези, които не са включени досега. 

1. Арх. Красимир Язов 

2. Арх. Николай Баровски 

3. Арх. Любомир Пеловски  

4. Арх. Христо Иванов Чепилев. 

Христо Чепилев е предложен за председател. Но понеже вече го 

има в списъка за председател, предполагам, че и за член би желал. Ако е 

противното, нека да си каже. 

Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте. 

АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ: Регионална колегия – Варна, има 

две предложения: арх. Калина Тодорова Павлова и арх. Христо Димитров 

Топчиев. 

И едно кратко предложение само. Не е лошо срещу имената да се 

изписва от коя регионална колегия са колегите. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Не се приема предложението, колега. 

Заповядайте, арх. Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Имам едно уточнение към арх. Василев, 

който докладва предложенията като решение на предишния Съвет на 

София - град. Припомням, арх. Василев, че на Общото събрание тези 

имена бяха приети и потвърдени. 
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АРХ. ……: Предлагам за член на Контролния съвет арх. Петър 

Николов Стрясков. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте за предложения. 

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Предлагам арх. Пламен Генов Генов за 

член на Контролния съвет. 

АРХ. ……: За член на Контролния съвет предлагам арх. Валентина 

Василева Василева. 

АРХ. ЕМИЛ ФИЛИПОВ:  Предлагам арх. Христо Венков Венков. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля за други предложения, колеги. 

Колеги, още веднъж – имаме ли други предложения за членове на 

Контролния съвет? Добре е, че нямаме повече предложения. 

Имаме ли вече готовност да гласуваме предложенията? След малко. 

В такъв случай искам да поканя при мен кандидатите за 

председател на Управителния съвет и ще дам думата на всеки в рамките на 

десет минути да изложи своята платформа и да се обърне към вас.  

Моля, заповядайте тук, при мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Колеги, аз 

предлагам от практиката от изборите на „Албена“, беше изключително 

полезно и удобно – с арх. Колев сме го съгласували – кандидатите за 

председател да излязат отпред. Всеки си представя платформата и след 

това – това и пести време – дебатът. Ако има въпрос, той на практика да 

бъде и към всички кандидати за председател, за да могат да отговарят на 

въпросите. Ако приемате, такъв да бъде форматът. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля, заповядайте при мен отпред, за 

да ви виждат колегите. 

Имате ли различни предпочитания от реда на вписване на 

кандидатурите така, както са записани в момента? Моля, покажете реда на 

записване. 

Колеги, липсва един кандидат. Липсва арх. Пеев. Бихте ли 

поканили арх. Пеев, ако не е в залата, моля, да заповяда. Колеги, имате ли 
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предпочитания – обръщам се към кандидатите – по реда, както сте 

представени, да направите своите презентации? 

Първи е арх. Владимир Милков. Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Уважаеми колеги, мотото на моята 

платформа е за единна, независима и отговорна Камара на архитектите в 

България. Уважаеми колеги, защо се кандидатирам? Систематизираният 

ми 40-годишен проектантски опит и участията ми в три управителни 

съвети на Камарата на архитектите в България ми дадоха самочувствието, 

че мога да се справя с една такава задача. Партийно съм необвързан, нямам 

абсолютно никакви амбиции както за политическа, така и за 

административна кариера. Независим съм от централни органи на 

управление, Столична община и други ведомства, тъй като упражнявам 

професията си в Бургас. Ще осигуря достатъчно физическо присъствие в 

София и боравя със съвременните видеокомуникационни средства, които 

позволяват да се ръководи в определени случаи и от дистанция. Езиково 

съм подготвен. Владея английски писмено и говоримо и ползвам руски. 

Имам опит в международната дейност. 

Какво искам да постигна? Основното нещо е в тези условия, в които 

сега сме поставени, единна, независима и отговорна Камара. Искам да 

работя за равен достъп до професията на всички, да подобрим условията на 

нейното упражняване, да издигнем ролята на архитекта като водещ 

партньор в процеса на изграждане на жизнената среда, да защитаваме 

интересите и да повишаваме финансовото благосъстояние на българския 

архитект. 

Платформата ми се опира на един анализ на политическата и 

социално-икономическата обстановка в страната. Втората опорна точка е 

качеството на архитектурния продукт, усъвършенстване на националното 

законодателство, което е условие за достъп до пазара на архитектурните 

услуги и защита на професията, работа с Народно събрание, с 

Националното сдружение на общините в България, единодействие със 

Съюза на архитектите в България, с всички сродни браншови организации 
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и Архитектурния съвет на Европа. Основно нещо в моята платформа е 

преструктуриране на разходите на Камарата, при фиксирани годишни 

приходи за нарастване дела на средствата за истинската и действителната 

дейност на Камарата. 

Основни принципи ще бъдат приемственост, надграждане, контрол 

в работата на Управителния съвет. Ще работя за ефективна и делова 

работа на Общото събрание. И последната опорна точка е работа с медии. 

Достатъчно се говори за социално-икономическата обстановка в 

страната. Знаем за протестите, Резолюцията на Европейски парламент, 

политиката на Европейската комисия за насърчаване на малките и 

средните предприятия и това, което наопаки и наобратно се прави в 

България – стандартите, приети за пререгистриране на Камарата или като 

сдружение в обществена полза, или под шапката на министър на базата на 

някаква анкета на случаен принцип, която цели едно-единствено нещо – 

обезличаване на Камарата и лишаване от основните й регулационни 

функции.  

Предложенията на Агенцията за обществени поръчки за премахване 

на външните експерти, предложенията на ДНСК и Столична община за 

увеличени глоби и застраховки, солидарни и плащани ежегодно за всеки 

публичен проект от датата на откриване на строителното му разрешение до 

края на строителството, както и административният рекет на някои главни 

и районни архитекти, които обсебват проектирането под чуждо име, това 

са все неща, които висят като дамоклев меч над нас и всичките те могат да 

бъдат изпълнени тогава, когато архитектът има достойни права и получи 

достойно възнаграждение. Също така, не на последно място, всичкото това 

ще доведе за изхвърляне на самонаетите и малките предприятия, които са 

около 96 процента, за сметка на големите проектантски бюра, които са от 3 

до 4 процента. Това означава абсолютно изкривяване на архитектурния 

пазар и узаконяване монопола на големите.  

Като председател ще работя за координиране дейността с другите 

браншови организации и мотивирана съпротива срещу исканите промени. 
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Разумна и балансирана работа за намиране на общ баланс в 

разнопосочните както външни, така и вътрешни интереси в самата Камара. 

Не на последно място, работа по продължаване пакета от 

икономически мерки за подпомагане на българския архитект в условията 

на икономическа криза. И нещо, което според мен е изключително важно, 

решителна борба със злоупотребата със служебно положение и търговията 

с влияние от страна на някои наши членове. 

Качеството на архитектурния продукт е изключително важно 

условие. Работата за потребяване на строителната култура – така 

наречената Baukultur и задачата за изграждане на качествена жизнена 

среда за всеки, е задача на Европейската комисия както за предстоящия, 

така и за следващи програмни периоди. Оттук произтича и задачата на 

Камарата – защита на публичния интерес чрез повишаване качеството на 

архитектурния проект. Това е приоритетът на Камарата. 

По отношение на повишаване на качеството, които са се запознали 

с писмената част на моята платформа, са изброени нещата. Но основните 

неща са задължително възлагане на всички фази на проектиране, 

използване експертния капацитет на главните архитекти за разясняване на 

нормативната уредба, да наложим проектанта като пълноправен участник в 

инвестиционния процес, да подобряваме архитектурното образование и не 

на последно място – да се борим за редуциране броя на студентите по 

архитектура. Да популяризираме добрите наши и международни практики, 

да наложим конкурсното начало като най-подходящия инструмент за 

подбиране на качествен проект и не на последно място – всички трябва да 

работим за налагане на практиката всеки проектант да бъде отговорен пред 

обществото с личния си печат и с личния си подпис.  

Също така от изключително значение е качественият морал и етика, 

които са свързани с повишаване общественото признание на професията. 

Една много малка част от колегията изпитва дефицит от такива качества и 

това е достатъчно всички да бъдем поставени под един знаменател. 
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Камарата трябва да се бори срещу това, да санкционира, но и 

същевременно да защитава нарушените права на своите членове. 

Като председател на Управителния съвет ще предложа създаване на 

комисия за защита правата на архитекта.   

Усъвършенстването на националното законодателство – това е 

стратегически приоритет и изключително дългосрочна цел. Но трябва 

активно, компетентно и отговорно да правим предложения по отношение 

на изменения на закони, наредби, да изработим и предлагаме концепции. 

Чрез своите представители в работните групи на Архитектурния съвет на 

Европа КАБ може да участва чрез изработването на предложения за 

промени в европейските директиви, касаещи архитектурните услуги. От 

друга страна, може да работи за налагане на нашите предложения в 

европейската директива за обществени поръчки, както и в националното 

законодателство. 

От изключително значение е участието ни в работата на комисиите 

в Народното събрание, където можем да обосноваваме нашите 

предложения, наши становища. Важно е, предстоят избори, да си осигурим 

поне един архитект – депутат, който ще предостави възможността 

Камарата чрез него да има законодателна инициатива. 

Също така важно е Камарата да работи с Националното сдружение 

на общините в Република България, където можем да се борим срещу 

нерегламентирани практики, да правим предложения за подобряване на 

дейността.  

Като председател ще работя по продължаване работата в комисиите 

в Народното събрание като наша единствена трибуна, срещи с 

ръководствата на партии за включване на избираеми места в листите от 

гражданската квота на архитекти, активизиране и задълбочаване работата с 

Националното сдружение на общините. 

В настоящия момент, когато се посяга на независимостта на всички 

камари, от изключително значение е взаимното сътрудничество с 

браншовите организации. Като председател също така ще работя основно 
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за определяне сферите на влияние на КАБ и САБ и ролята на водеща и 

подпомагаща организация, скрепена с меморандум за сътрудничество. От 

голямо значение е да задълбочаваме сътрудничеството с Архитектурния 

съвет на Европа, който може да бъде проводник на всички интереси на 

европейските архитекти през европейските комисии. Той е допускан до 

изслушване в Европейски парламент и други институции. 

Задължително трябва да продължим и да разширим участието си в 

работните групи на АСЕ. Единодействието с Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, с Камарата на геодезистите, Камарата на 

строителите в България, със Съюза  на ландшафтните архитекти и други 

сродни организации е повече от наложително. 

От изключително значение е преструктуриране на разходите на 

Камарата на архитектите в България. Направил съм си труда да направя 

една диаграма, която показва следното нещо. При фиксирани приходи за 

четири години, като са взети сумите на 01.01. съответната година – около   

3 800 000 лв., как са разпределени? Разходи за основните цели и задачи – 

15 процента, разходи за Управителен съвет – 3 процента, разходи за 6 броя 

общи събрания – 18 процента и 64 процента са разходите за всичко 

останало. Това означава, че съществуват много яки проблеми. Порочен 

начин на формиране на бюджета на Централата и на колегиите и още по-

порочното разбиране сред всички колеги, че тези пари не са общи, а те са 

на колегията и ни принадлежат. Централата редовно изпитва недостиг от 

средства, а у някои колегии остават така наречените спящи пари. 

Необходимост от оптимизиране на разходите за Общите събрания, 

администриране в малките колегии, спиране на плащанията по непреки 

дейности, търсене на спонсори и рекламодатели, споделяне на разходи с 

други организации. Необходимост от пренасочване на приходите към 

същинската  работа по ресори и колегии и заедно със „спящите пари“ 

делът на необходимите за това средства в червено да нарасне до 25 

процента. За това ще се опитам да работя. 
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Много важно е регионалните колегии, независимо от тяхната 

численост и географско местоположение, да разберат, че са 

равнопоставени и като една част от единна структура, наречена Камара, 

носят солидарна отговорност за изпълнение на политиките на браншовата 

организация по места и в национален мащаб и притежават солидарни 

права за тяхното формиране.  

Ще работя за централизиран бюджет и справедливи делегирани 

бюджети на колегиите на база план-програми, съобразени с нуждите и 

съотнесени към всички разходи, без завишаване на годишните вноски. 

Какво имам предвид? Управителният съвет до настоящия мандат определя 

основните стратегически цели, краткосрочни и средносрочни и 

дългосрочни задачи и на база на това се определя централният бюджет и 

делегираните бюджети на колегиите по план-програми в зависимост от 

това какво те ще изпълняват. Аз също така считам, че са необходими 

уставни промени, които да фиксират броя на делегатите на Общото 

събрание и аз предлагам те да бъдат 200 – фиксирани, независимо, че 

можем да станем 5000,  6000, които заедно с тези по право ще бъдат около 

250 човека. Вече пропорционално разпределението им по колегии ще бъде 

на база численост към 31 декември  на предходната година.  

Разбрах, че изравняването на мандата на КДП с този на 

Управителния съвет и Контролния съвет е невъзможно. Създаване на 

възможност за онлайн заседания на всички управителни органи, както и на 

общото събрание. 

От всички непланирани приходи, които ще дойдат през годината, 

трябва да се създаде фонд „Регионални колегии“. 

Изключително важно е новият Управителен съвет да работи на 

принципите на приемственост, надграждане и ежедневен контрол и 

отчетност на изпълнението на задачите. 

Предлагам следната структура, която си е по закон, но с някои 

промени в Управителния съвет. Общо събрание, Управителен съвет, 

председател на Управителния съвет и задължително трябва да назначим 
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главен секретар, който да поеме изцяло администрирането в Камарата. 

Това е големият проблем в момента на Камарата, че няма кой да 

администрира. Председателят заедно със заместник-председателите ще се 

концентрират изключително върху пряката си дейност за изпълнение на 

основните цели и задачи. Разбира се, броят на заместник-председателите, 

на постоянните комисии и на работните групи ще бъде определен на база 

план-програмата, на основните приоритети и стратегически задачи на 

Камарата.  

Също така има едно предложение, което съм направил, това е 

Оперативното ръководство да се състои от 11-те избрани членове на 

Управителния съвет и от председателите на регионалните колегии на 

София-град и София-област, които предполагам, че ще имат основно 

значение в изпълнение работата по задачите и за Общото събрание според 

мен единственото правилно решение е един месец по-рано качване на 

сайта на всички документи, обсъждане по колегиите и след това едно 

кратко Общо събрание, където само да се дискутират проблемите и да се 

гласува. 

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.) 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Милков. 

Колеги, тъй като трябва да бъдат отпечатвани бюлетините, 

позволявам си да прекъсна представянето на кандидатурите. Моля да бъде 

показана системата за гласуване, за да можем да решим въпроса с 

кандидатите за членове на Управителния съвет, за да се отпечатват 

бюлетините. 

Колеги, прочитам предложението: 

„Общото събрание реши кандидатите за членове на Управителния 

съвет на КАБ, които не присъстват в залата на събранието, да нямат право 

да се кандидатират и да бъдат избирани.“ 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 229 делегати: "за"- 141, "против" – 82, "въздържали 

се" - 6.  
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Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Нали знаете 

какво означава това – всички, които не присъстват в залата, да отпаднат от 

списъка. Това сме приели. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Арх. Баровски, не се 

спряхте да манипулирате. Дори преди малко, докато формулирахме, 

обяснявахте, че губим време и т.н., докато бяхме в режим на гласуване. 

Това означава, че хора, които не са се регистрирали за днешното 

събрание… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Вижте какво 

пише. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Е, хубаво. Тогава ще 

влязат в залата всички кандидати, които искат да бъдат избрани. Нека да 

присъстват в залата. В крайна сметка са дошли на събрание, а не на бар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Арх. Рангелов, 

аз просто споменах какво сме гласували. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ: Лошо ли е това, което 

сме гласували. Чудесно е, че караме хората да влязат в залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Не казвам, че е 

лошо. Говорехме за тези, които не са регистрирани, а се е приело, които не 

са в залата. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, ще ви помоля тези неща да ги 

изясните някъде отстрани, защото губим времето на колегите, които са тук. 

Моля да бъдат подготвени вече кандидатите за членове и да бъдат 

предоставени, за да бъдат изготвени бюлетините. С това считам този 

въпрос за приключен.  

Следващ поред кандидат за председател на Управителния съвет е 

арх. Стефан Аспарухов. Давам думата на арх. Стефан Аспарухов. Отчитах 

таймера по време на изказването на арх. Милков. Моля да виждаме десет 

минути. 

Заповядайте, арх. Аспарухов. 
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АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Уважаеми колеги, благодаря за 

вниманието. Да върнем достойнството на професията – това е моят девиз и 

вътрешното ми желание подобен формализъм като настоящия в 

следващите години да не се състои, тъй като мисля, че обърнахме повече 

внимание на колегите, които не са в залата, отколкото на бъдещето на 

Камарата, на този от нас, който ще управлява заедно с Управителния 

съвет. 

Платформата достатъчно отдавна я публикувах. На първо място, 

искам да посоча, че основна цел е да променя начина, по който се 

управлява Камарата като информираност и прозрачност. Това е много 

важно – да не разбираме за всички промени в закона от медиите. А в 

същото време да сме уверени в нашата представителност. Да знаем какво е 

мнението преди да са публикувани на сайта за обществени обсъждания 

проектите, да знаем какво е мнението на всички членове в Камарата. 

На второ място, да бъдем диалогични вътре, да бъдем 

дипломатични с нашите партньори. И на трето, естествено, са финансовите 

въпроси, защото считам, че може по много ясен начин да бъдат 

формулирани и приходните, и разходните части и те да съответстват на 

дейностите, които ние извършваме. Защото днес като че ли ми се стори, че 

нямахме корелацията между финансови средства и дейности. 

За да се постигнат тези три мои намерения, ще разчитам много на 

новите Съвети на регионалните колегии и на новите председатели и най-

важно е да начертаем в рамките на първата година нашия опорен план за 

това какви са нашите цели, какви са нашите допирни точки, да забравим за 

разделителните линии. Поради тази причина в първата година съответно 

ще има един период на приемственост, период, в който да видим какво е 

правила Камарата с различните структури на държавата, тъй като за 

съжаление за повечето от тях разбираме от социалните мрежи.  

Освен тези, които са по задължение на Камарата – оперативни 

дейности – платформата ми е структурирана в четири посоки. За да върнем 

достойнството на професията, е редно първо да се обърнем към нашите 
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етични и професионални правила, които с малки изключения не са 

променяни от датата на тяхното създаване. За справка може да видите, че в 

други международни институции регулярно, ежегодно те се променят, 

дори и в момента при такива извънредни ситуации. 

В работата с висшите училища съответно ще надградим 

разговорите, които са до момента. Но считам, че бъдещият подход за 

успешна работа в организация като нашата е солидното партньорство – 

черно на бяло, документално, с ясно поети ангажименти под формата на 

общи меморандуми, в които вече могат да бъдат заложени и специални 

споразумения по конкретни срочни цели с всичките висши училища – 

държавни и частни. 

На трето място, това е работата със съсловните организации. Онзи 

ден, пак от фейсбук, се разбра, че има такава среща. Основата е положена. 

Но мисля, че там ще имаме много работа, на първо място, с колегите от 

КИИП, защото, първо, законът третира предимно нас – Законът за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, 

след което солидната работа с Камарата на строителите, защото мисля, че 

назря моментът, в който строителите в България разбраха цената на 

некачествения проект, некачественият проект, който дава много негативни 

отражения както на професията, на икономиката като цяло за публичните 

проекти, а дори и на политическата конюнктура. 

На следваща място, във времето виждате, че държавата и общините,  

така е на следващ план, защото и в платформата първо съм разгледал 

вътрешните проблеми, които трябва да решим, след което да започнем 

работата по външните проблеми. Естествено, инженерингът е едната тема, 

другата тема е – буквално го казвам, без никакви притеснения – репресията 

от ДНСК, която се налага, и меморандум със Сдружението на общините. 

Според мен трябва да протегнем ръка на колегите главни архитекти, да 

намерим допирните точки с тях, защото в момента те са – считам – 

анатемосани от голяма част от колегията от членовете на Камарата. 
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Пропускам някои – тук ми подсказват – от надзорните и 

консултантските фирми, просто искам да се поместя във времето. Тези 

триъгълници, които виждате, за мен това са ключовите моменти, за да не 

правим промените в Устава и Професионалния кодекс на коляно утре, 

мисля, че след като направим опорния план с всичките регионални колегии 

в рамките на първата година, ще дойде моментът на първото триъгълниче, 

което е през втората година – дали като извънредно събрание или като 

редовно Общо събрание – да си направим синхронизацията в основните 

вътрешни наши проблеми, тези малки елементчета, които ни спъват 

работата и се налага да правим събрания по три дни. 

Следващото триъгълниче – това е ключовият момент, когато сме 

установили партньорствата с всичките институции, с някои от тях, 

естествено, те са дългосрочни, те ще бъдат след този мандат от четири 

години, следващото триъгълниче то е много, много важно. То е свързано 

вече с основните промени в нашия Устав, защото считам, че е назрял 

моментът те да се случат. Но такива промени се правят една година преди 

отчетно-изборно събрание, а не в самата година на отчетно-изборното 

събрание, за да могат да влязат в сила в следващия мандат. 

Това е дългосрочната или средносрочна стратегия за връщането на 

достойнството на професията във всичките й аспекти. Ясно е, че в рамките 

на един мандат могат да се положат основите, съответно използвайки 

добрата практика до момента, добрите примери. Средствата за 

изпълняване на целите съм ги категоризирал като общи и като специфични 

за конкретните цели. В общите цели едно от основните неща е 

прозрачността, за която споменах, защото представителността на колегите 

не може да се осъществи, без да знаем какви са общите нагласи по 

конкретни проблеми. На второ място, което е основна цел на Камарата, 

това е обогатяване и доразвитие на регистрите.  Така че всичко, което е 

направено до момента, е чудесно. Просто то трябва да се обогати и развие.  

В платформата са развити едни седем хипотетични въпроса, за 

които вече има и решение на Общото събрание, но за съжаление не са 
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изпълнени и не са материализирани до момента. Така че обсъждането по 

регионални колегии ще бъде както по тези въпроси, така и по други, за да 

може в рамките до една година да сме взели едно консолидирано решение 

в Управителния съвет, да спрем да се оправдаваме между отговорности на 

Оперативно ръководство, Управителен съвет, има кворум, няма кворум. 

Мисля, че с един вътрешен диалог работата ще може да продължи с добър 

тон в рамките на целия мандат. 

С това мисля да приключа. Отговарям на условията на чл. 31 от 

Устава, чл. 21, ал. 2 и ал. 4 от Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране. 

Благодаря предварително на тези от вас, които ще ме подкрепят в 

този избор. (Ръкопляскания.) 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Аспарухов. 

Моля да заповяда следващият кандидат за председател на 

Управителния съвет  – арх. Борислав Борисов. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Колеги, платформата беше 

публикувана. Този, който е желаел, е можел да се запознае. Поради тази 

причина не бих спекулирал с вашето време отново да чета или да 

преповтарям неща, които са заложени в тази платформа, още повече тя не е 

една цялостна платформа, тя е по-скоро едно мое лично обръщение към 

всеки един от присъстващите колеги в залата по основните въпроси, които 

касаят нашата колегия, нашата професия. 

Това обръщение аз съм структурирал в седем основни цели, задачи 

и принципи, като съм се спрял на мотото за утвърждаване на европейските 

ценности в работата на Камарата на архитектите в България.  

Да преоткривам задачите, принципите и целите, залегнали в нашия 

закон, в нашите други документи, каквито са Уставът, Кодексът, 

Доктрината, би било неуместно за тази зала, като всеки един от тази зала, 

всеки един от нас съм сигурен, че добре ги познава и желае да ги спазва. 

Поради тази причина аз няма да спекулирам – казах – с вашето 

време и  по-скоро бих дал някои обещания за в бъдеще, защото ние се 
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нагледахме достатъчно и на платформи, и на визуализации, и инкасирахме, 

разбира се, резултатите от такива платформи и визуализации. Считам, че 

идва моментът, в който ще трябва все пак да реализираме основните 

задачи, които бяха причина за създаването на нашата Камара. Тези задачи 

бяха продиктувани от нашето членство в Европейския съюз и вероятно 

няма да изненадам някой от вас, ако кажа, че в момента най-отговорният 

политик – председателят на Европейската комисия  Урсула фон дер Лайен 

– точно преди два дни от трибуната на Европейския парламент  каза нещо 

уникално. Тя каза, че основната задача пред Европейския съюз е новият 

европейски проект за Bauhaus, в който проект архитектите ще имат 

ключова роля в развитието на Европейския съюз. Подобно нещо не съм 

очаквал да чуя от водещия политик на Европейския съюз, камо ли от 

нашите политици в Народното събрание. 

Това за мен  е изключително задължаващо, давайки си сметка, че 

Европейската комисия ще гласува – тя впрочем гласува вече – няколко 

стотин милиарда евро в тази посока. Урсула фон дер Лайен обяви онзи ден, 

че ще стимулира разработването на три проекта. Тоест, пет, проекта, които 

ще бъдат избрани от пет европейски страни, по посока на новия 

европейски Bauhaus, новия европейски Bauhaus, който ще обедини 

върховите постижения на науката и технологиите в Европа и света с 

произведенията на изкуството, с културата и с Пакта за зелена Европа.  

Разрешете ми да се опитам това да го свържа с нашата Камара в 

състоянието, в което се намира тя. Да, ние присъстваме днес с надеждата, 

че нашата Камара може да заеме своето достойно място, но предполагам 

няма такъв в залата – ако има, нека да изяви своето желание да ме 

опровергае – който да не знае, че една огромна част от нашите колеги 

членуват в Камарата по задължение. Не харесват нашата Камара по една 

или друга причина. Ето защо считам, че нашата Камара би трябвало да се 

отвори и навътре, и навън. Навътре към всеки свой член, така че да можем 

да изпълним наистина основната си задача за защита на интересите на 

всеки един член на колегията, а не са интересите на председателя или на 
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член на Управителния съвет, или на някой друг мераклия. Всъщност 

следващата година има избори, който желае да ползва Камарата, аз бих 

предложил по-скоро направо да се кандидатира за парламентарните 

избори. Това в рамките на шегата.  

Идва момент, в който работата ни на изборни места в Камарата, в 

колективни органи трябва да го приемаме като наш дълг. Дълг, в който 

жертваме по-скоро здравето си, времето си и посвещаваме част от своите 

знания, опит, умения в полза на развитието на нашата Камара. 

Нещо, което ме смути и вероятно някои от вас също са чули или го 

знаят, че така някак си тихомълком Съветът за административна реформа 

към Министерския съвет – това се съдържаше между другото във Вашия 

доклад – е приел концепция за нови стандарти за регулиране. Ние 

постоянно говорим, че искаме да намалим регулаторната тежест и по този 

начин да оставим мястото, нашето място като водеща професия, 

архитектът като главен проектант там, където му е мястото и винаги там, 

където му е било мястото. Но изведнъж и то някак си тихомълком, вече 

приети документи от Съвета за административна реформа са в друга 

посока, посока, която застрашава изобщо съществуването на нашата 

Камара или по-точно превръщането й в едно НПО, каквито има много 

НПО-та в България. Можем ли да го допуснем, уважаеми колежки и 

колеги?  

Ето една от причините, която ме мотивира да дам съгласие да 

участвам в този избор. Нещо повече. Давайки това съгласие, аз ясно и 

категорично заявих. Оттеглям се от други функции. Вярно, в момента съм 

избран за ректор. Декларирам пред вас, че веднага, ако бъда избран, 

разбира се, ще заявя оттеглянето си от тази функция, макар че тя не е нито 

забранена, нито е в пречка, както е между другото във всяка една 

европейска страна – вие знаете –това да си асистент, главен асистент, 

доцент или професор, не те ограничава да проектираш, не те ограничава да 

участваш в живота на съответната професионална организация. Даже нещо 

повече, задължава те да го правиш.  
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Мисля, че мога да спестя вашето време оттук нататък и тези, които 

ме познават, да гласуват по съвест. Онези, които не ме познават, да 

преценят. Пожелавам да бъдете здрави и успех на Камарата на архитектите 

в България. (Ръкопляскания.) 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Борисов. 

Моля да се подготви презентацията на последния кандидат за 

председател на Управителния съвет – арх. Константин Пеев. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Имам процедура. За мен този текст, 

който гласувахме с колегите, които не са в зала, да не могат да участват, не 

е изчистен. С арх. Рангелов не исках да влизам в спор, излязох извън 

залата, след което разбрах, че се е състояла някаква дискусия. За втори път 

казвам, арх. Дюлгерова имаше намерение да пътува, имаше и желание. Не 

мога да ви разбера на какво основание лишавате хора, които имат желание, 

да не бъдат гласувани? Нещо прокълнати ли са? След като имат разумно 

поведение, познавам идеално колежката, аз предлагам да отпадне това 

предложение. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте. 

АРХ. …….: Колега в края на залата се е свързал с арх. Дюлгерова и 

тя е заявила, че не желае да участва. Не мога да разбера защо 

продължаваме тази тема. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Мисля, че това е абсолютно 

категорично и ясно. Още веднъж, колеги, вие решихте преди малко 

колегите, които не са подали в необходимия изискуем срок декларация, 

изрично писмено съгласие и декларацията, изискуема по закон за наличие 

на опит от 10 години и които изрично не присъстват тук, да не могат да 

бъдат предлагани. Мисля, че това решение се взе със солидно мнозинство. 

С това не искам повече да бавя последния кандидат за председател. 

Давам думата на арх. Константин Пеев. Заповядайте, арх. Пеев. Десет 

минути! 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ:  Здравейте! Благодаря ви, че ми 

позволявате да направя една изключително кратка презентация, която е в 
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размер на половин страничка. Мисля, че е качена на сайта на КАБ. Ще си 

позволя да я прочета. 

Отдавам моята огромна признателност на всеки архитект, който си 

върши добре работата, защото тази професия е една от най-трудните в 

света. Архитектът трябва да бъде творец, художник и в същото време при 

изпълнение на строителството да управлява и ръководи като бизнесмен. А 

когато докладва, спори или убеждава, даже – адвокат. 

Надявам се да стимулирам обединение на общите ни усилия в 

името на една добра архитектура. Ще полагам всички усилия да 

разходваме нашите събрани пари разумно, целесъобразно и в полза на 

архитектите и професията. Считам, че трябва да привлечем с авторитет и 

качествена работа всички заинтересовани участници в строителството и 

човешката намеса в заобикалящата ни среда за хармоничен и достоен 

живот през отреденото за нас време. 

За да успеем заедно във всичко това, ние имаме мощен инструмент. 

Това е нашата присъща склонност да планираме и проектираме развитието 

на живота на хората в материалния свят в цялост и в единство с природата 

и живите организми на нашата земя.  

Това мога да кажа. На екрана са проектите, които съм проектирал, 

надзиравал и са построени всички те. Около 150 са. 

Пожелавам на всеки от нас и от вас заедно да построим още повече. 

За разлика от други колеги аз съм практик. Цял живот – 36 години – 

съм работил, чертал и в момента мога и на ръка да чертая, и на компютър. 

В това кратко послание, което прочетох, има три важни момента. Ще се 

погрижа парите да бъдат разходвани разумно и в името на нашите успехи 

и просперитет и в името на възстановяването на нашето самочувствие и 

достойнство пред обществото.  

Колкото и да променяме законите, никой няма да ни уважава, ако не 

си вършим добре работата. Ако си вършим добре работата, нашите 

възложители ще ни плащат това, което ние заслужаваме. 
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Последното, което казах, е за планирането и проектирането. За 

съжаление в нашата демократична държава в последните 30 години думата 

„планиране“ е забравена. Всяко нещо се решава година за година или в 

оперативен порядък. Няма как да стане. Европейският съюз има 

седемгодишни планове, Америка има петгодишни планове, а нашата 

професия е основата на планирането в материалната среда и в развитието 

на живота. 

Благодаря ви. Каквото мога, ще направя, ако ме изберете за 

председател. (Ръкопляскания.) 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Пеев. 

Арх. Пеев, останете, както и другите трима кандидати да заповядат 

за отговори на въпроси. Моля, заповядайте. 

Колеги, обръщам се към вас за последващи въпроси, чийто отговор 

ще бъде в рамките на една минута. 

Заповядайте, арх. Булев. 

АРХ. ТОДОР  БУЛЕВ: Колеги, още един път се обръщам към вас. 

Нека ви напомня какво казах при откриването на събранието. Едно от най-

важните неща за Съюза на архитектите в България е взаимодействието с 

Камарата на архитектите в България. За съжаление, нито в дискусиите, 

които протекоха, нито в платформите на кандидат-председателите чух 

коментар на тази теза. Като че ли за присъстващите тук Съюзът на 

архитектите е една даденост, която съществува някъде, но която не се знае 

какво представлява и как да се работи с нея. Не на регионално ниво, 

напротив. Аз знам, че на регионално ниво се работи много добре между 

Камарата и САБ, но не и на столично ниво. Работих чудесно с арх. Иван 

Аврамов тази година и половина. Но на централно ниво трябва много ясно 

да се разбере. И аз затова провокирах даже в началото. САБ и КАБ трябва 

да работят заедно. Това не го почувствах в презентациите на колегите и ще 

помоля да коментират тази тема. (Ръкопляскания.) 
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АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за въпроса. Той се отнася 

към всеки един от кандидатите. Моля, по реда на презентацията, първи да 

заповяда арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ:  Искам директно да отговоря. В 

моята презентация има отделен специален текст за работа със Съюза на 

архитектите в България. Аз предложих и предлагам двете организации да 

си поделят сферите на влияние – за какво ще отговаря Съюзът на 

архитектите, за какво ще отговаря Камарата на архитектите в България и 

на базата на това разделение едната организация става водеща, а другата 

става подпомагаща. И това нещо трябва да се направи и скрепи с един 

меморандум на ниво управителни съвети. Друго не виждам. С това трябва 

да се започне. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Аспарухов. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ:  Да, благодаря. Арх. Булев, 

очевидно не сте прочели платформата ми, тъй като в цел № 3 и средствата 

за постигане на цел № 3 много ясно е написано и името на Съюза на 

архитектите присъства там. Само чувам от ляво, от дясно – има 

меморандум. Къде е този меморандум. Членовете на Съюза на архитектите 

наясно ли са какво има в тази меморандум? Членовете на Камарата наясно 

ли са какво е написано в този меморандум? Има ли такъв меморандум?  

Тоест, аз на Вашия въпрос няма как да не отговоря с въпрос. А е 

ясно, че трябва да си предефинираме целите и това беше в третото редче 

между браншовите организации, още повече, все пак аз като кандидат в 

момента бих искал да разбера кои архитекти представлявате, тъй като за 

разлика  от Камарата на архитектите в България, където има ясен регистър, 

са всички, които членуват в Камарата, много малко хора в България знаят 

кои членуват в Съюза на архитектите.  

Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Борисов, по същия 

въпрос. 
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АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Едва ли има някой между нас, 

който да не е за нашето единно действие и единомислие по всички 

въпроси, които касаят професията. Аз съм учредител и първи председател 

на дружество „Градоустройство“ към Съюза на архитектите и мисля, че 

съм дал своя дан. Споделям вижданията на проф. Булев за по-добро 

взаимодействие между двете структури, което наистина може да бъде в 

бъдеще регламентирано някак си и като процедури, и като работа с 

външни на нашата професия фактори, и политически, и професионални по 

начин, по който да изведем професията на нейното достойно място. Но аз 

нямам намерение да налагам свое мнение и за мен призивът или по-скоро 

словосъчетанието „Глас народен, глас Божи“, е най-важното. Тоест, в 

конкретните си стъпки в бъдеще считам, че мнението на колегията като 

цяло винаги ще трябва да бъде водещо и в това отношение бих се постарал 

да постигнем, доколкото е възможно, пряка демокрация. Тоест, всички в 

тази зала, всички членове на Общото събрание да бъдат в състояние пряко 

да участват при взимане на решения, а не примерно един, двама, трима или 

който и да било от някакъв Управителен съвет.  

Но подкрепям проф. Булев за едно по-добро, доколкото можем да 

го реализираме, взаимодействие в бъдеще. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Пеев. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Благодаря много. Камарата на 

архитектите в България и Съюза на архитектите са две страни на едно и 

също нещо. Каква е разликата? Съюзът има имоти, които не може да 

управлява добре, Камарата има пари, които не може да управлява добре.  

Така че трябва всички ние, които сме разумни, да се опитваме да 

преодолеем тези противоречия. А за мен най-важното е достойнството на 

професията да върви. Когато ние имаме самочувствие, и хората ще ни 

уважават. Когато си управляваме добре имотите и си харчим разумно 

парите, и хората ще ни уважават.  

Благодаря. 
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АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте за следващия въпрос. 

Моля, казвайте към кого е въпросът или дали е към всички. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Въпросът е към всички. 

Всъщност това не е въпрос, а по-скоро ще помоля кандидатите за 

председател да изброят по свое усмотрение пет свои значими обекта или 

един, няма значение. Все пак избираме председател на Камарата на 

архитектите в България и е хубаво да знаем, че този човек има добра 

проектантска практика.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Милков. Ще Ви 

помоля в рамките на една минута да се ограничите. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Доколкото разбирам, нещо като 

кратко професионално СV? Общ устройствен план на Бургас в колектив, 

общ устройствен план на община Царево с Приморско в колектив под 

ръководството на арх. Златанова, пак под нейно ръководство – план за 

управление на Природен парк „Странджа“, застроителни и регулационни 

планове на жилищен комплекс „Меден рудник“, Зона Д, Централна част на 

„Меден рудник“, участие в екипа, работил застроителния план на 

централна градска част – Бургас, редица териториално-устройствени 

проекти и проекти от подробното градоустройство. В областта на 

архитектурата – жилищна архитектура, промишлени сгради. Сега 

напоследък изключително много в Бургас е така на мода да се правят 

логистични бази и центрове и не на последно място нещо, с което се 

гордеем, един голям,  по който работихме, това е пешеходната зона на 

Бургас, централния площад – тройката, и предстоящия за реализация 

пешеходна зона по ул. „Алеко Константинов“. Също така съм участвал и 

със скулптури в редица конкурси и съм печелил национални конкурси. 

(Ръкопляскания.) 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Аспарухов. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Уважаема арх. Козовска, в 

страницата на УАСГ в личния ми профил са изредени поне част от 

обектите, по които съм работил. По повечето от тях като съавтор – 
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промишлени сгради „Зърнобаза“, преустройство на съществуващо 

предприятие, малофамилна жилищна сграда – Варна, има и еднофамилни 

жилищни сгради, много обекти от публичния сектор, предимно банкови 

офиси, висококатегорийни обекти от І и ІІІ категория, предимно като 

фотоволтаични паркове. Там, където нямам професионален опит до 

момента, тъй като то и по обективни причини е много по-малък от на 

колегите, са обекти паметници на културата. Но мисля, че арх. Пеев пък 

компенсира в тази посока. 

Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Борисов. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Аз благодаря на колежката 

Козовска за зададения въпрос, защото считам, че наистина липсата на 

проектантска практика не е добра атестация както за всеки член на нашата 

колегия, така и за други сектори в зоната на нашата професия по принцип. 

Аз имах щастието да работя в Софпроект, една работилница, която 

създаде много качествени, много наши колеги. Тогава се случи така, че 

спечелих един от конкурсите и станах главен проектант на жилищен 

комплекс, който се реализира в София с всичките проекти и в рамките на 

този жилищен комплекс – виждам тук колежката Веляна Найденова, която 

беше тогава моя колежка, не знам дали е работила по ландшафтната 

архитектура на този проект, но много колеги, разбира се, работят в едни 

такива проекти. Повечето може би ме познават в сферата на 

градоустройството, защото имаме редица общи устройствени планове и 

много подробни устройствени планове, които са приети, частично 

реализирани. Главен проектант съм на общия устройствен план, който 

досега действа на Стара Загора, на Благоевград, в Самоков - разработки и 

много други. Във Варна имах щастието да партнирам на проф. Никифоров, 

когато се правеше общия устройствен план на Варна. 

Но тук искам да подчертая, че за моя изненада може би, повечето 

ми реализации са в областта на инвестиционното проектиране, където 

имам стотици реализирани жилищни сграда. В момента работя точно 
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върху четири значими такива жилищни групи в София с много, много 

предизвикателства в тях. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, проф. Борисов. 

Арх. Пеев, заповядайте. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Благодаря Ви. Колеги, аз съм 

завършил през 1984 г. През 1986 г. работих в ИПК. Първият ми обект, 

който съм правил, е музеят „Земята и хората“. Освен това понеже бях най-

млад ми оставиха етапите по времето на целия строеж. Гледал съм го как 

се строи. Георги Йорданов идваше всяка сряда на оперативка. Но да 

излезем от социализма. През 2000 г. Папа Йоан Павел ІІ дойде в България 

да постави основен камък на една катедрала – катедралата „Свети Йосиф“. 

Аз имах щастието да бъда проектант в екип от колеги, които бяха шест и 

беше избрана идеята, която аз предложих и тя е построена. Благодаря на 

колегата Аспарухов, затова, че работи в областта на опазването. Наистина 

там имам за мен добри обекти, един от които аз считам за любим, е хотел 

„Арена ди Сердика“ на ул. „Буда Пеща“. Той е построен върху антични 

останки на един гладиаторски амфитеатър. Възложителят беше спрял 

строежа, защото не му разрешаваха да строи нищо. След като преработих с 

неговия проектант проекта за хотел, променихме пространствата вътре и 

му позволиха да вдигне два етажа нагоре за сметка на загубата от 

подземните нива.  И последният проект, с който много се гордея и за който 

бях награден с наградата на Съюза на архитектите „Архитектон 2020“, е 

един обект „Аква Калиде“ – късно антична и средновековна крепост, която 

е комбинация с антични римски терми, под които има ….., върху тях е 

банята на Сюлейман Великолепни, която сте гледали във филма. Там е 

излекувана подагра. Отгоре има посетителски център в една сложна 

комбинация с много елементи.  

Благодаря Ви.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, Вие искахте да зададете 

въпрос първи.  
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АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Искам да задам един въпрос на 

кандидатите за председател на Управителния съвет, на който бих желал да 

ми отговорят и кандидатите за членове на Управителния съвет. Бих желал 

също така да ми отговорят с „да“ или „не“, за да не губим време. 

Въпросът ми е следният. От два мандата на Управителния съвет в 

устройствените правилници за работа на тези управителни съвети 

съществува един чл. 2, ал. 3, която казва: „Отсъстващите по уважителни 

причини председатели на регионални колегии упълномощават свои 

представители за участие в заседанията на Управителния съвет.“ 

Това създаде една изключително порочна практика в Управителния 

съвет да участват, да взимат решения и да гласуват хора, които не са 

избрани от никого. Тези решения, особено, когато тези решения са 

административни актове и могат да бъдат обжалвани в съда, те веднага 

биха паднали, ако някой ги оспори.  

Въпросът ми е: на първото заседание на новия Управителен съвет, 

където аз ще се явя в качеството си на председател на КДП, ще предложа 

този член да бъде премахнат. Да бъде приет или нов правилник, или 

просто да бъде премахнат този член, защото това е една изключително 

порочна практика, още повече, че тя допринася за това да не се събират 

достатъчно членове и да има кворум за гласуване на сериозни решения. 

Така че питам, всеки да ми отговори с „да“ или „не“ дали ще 

подкрепи моето предложение.  

Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за въпроса, арх. Йотов. 

Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Абсолютно подкрепям Вашето 

предложение. Не може да се упълномощават хора, които не са били 

избрани. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Благодаря. Отговор с „да“. 

Абсолютно на 100 процента подкрепа в отмяна на този член. Като 

основание  - нарушен основен принцип на представителността.  
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АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Накратко „да“. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за краткия отговор. 

Заповядайте, арх. Пеев. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Да. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за синтезираните отговори. 

Заповядайте за следващ въпрос. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Моят конкретен въпрос е към арх. 

Аспарухов. В СV-то, което сте приложили в писмените документи, сте 

казал, че сте завършили Университета по архитектура, строителство и 

геодезия, обаче не сте уточнили година. Въпросът ми е от кога сте член на 

Камарата, от кога имате пълна проектантска правоспособност и не сте 

указали точната дума, която е в нашия Устав – ефективен проектантски 

стаж – 10 години. Колкото и кусури да има нашият Устав, колкото и да е 

незаконосъобразен, колкото и да е непригоден, този път е уцелил думата – 

ефективен проектантски стаж. Къде имате десет години ефективен 

проектантски стаж. Като гледам годините Ви, Вие нямате май десет 

години, откакто сте завършили УАСГ.  

Това ми беше въпросът. Искам конкретен отговор.  

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Конкретен отговор – януари 

2009 г. съм завършил архитектура, след което съм доказал пред Камарата 

до 2011 г., че имам съответния ефективен, неефективен – не знам как ще го 

считате – стаж. 2011 г. съм придобил проектантска правоспособност. Така 

че от 2009 г. досега са над десет години. За да се кандидатирам, проучил 

съм въпроса. Ще попълня декларацията, както казвам. Така че, ако някой 

има други намерения, може да търси отговорност. 

Това е, което мога да отговоря точно и ясно. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Искам да допълня въпроса ми. Казах, 

че това е единствената алинея, която е пределно ясна в нашия Устав. Има 

две кумулативни условия – пълна проектантска правоспособност и десет 

години ефективен проектантски стаж. Това, че от 2011 г. Вие имате пълна 

проектантска правоспособност, не значи, че към датата на придобиване на 
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пълна проектантска правоспособност, примерно, Вие сте имали четири 

години административен стаж и сте придобили. Така си пише в Устава и в 

закона. Но ефективният проектантски стаж значи, че десет години сте 

работили като проектант, независимо дали на трудов договор, като 

съдружник. Затова казвам, че въпросът ми е конкретен – десет години 

ефективен проектантски стаж. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Какъв е въпросът Ви, че не 

разбрах? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имате ли го и с какво ще го докажете? 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Аз в началото отговорих. Аз, 

каквото имам да го докажа, аз съм го доказал. За да седя на тази маса, аз го 

имам. Оттам насетне всичко останало са Ваши тълкувания. Означава ли, че 

като съм бил на трудов договор в администрация с ограничение по чл. 230, 

аз не съм проектирал на други територии? Означава ли, че като съм правил 

и някакви научни публикации, съм работил за университета, аз не съм 

проектирал. Не, не означава. Така че аз отговорих много ясно на този 

въпрос. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Благодаря. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: И аз благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, благодаря. Достатъчно по този 

въпрос. 

Моля за следващи въпроси. 

Заповядайте, арх. Железова. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Уважаеми кандидат-председатели. 

Имам въпрос към всички вас. На първия ще ми отговорите с вдигане на 

ръка. Считате ли, че имате достатъчно енергия да удържите на вътрешния 

натиск в Управителния съвет, на външния натиск – административен и 

политически, който ще бъде упражнен върху вас? Който мисли, че има 

такава енергия, сила и воля да удържи, моля да вдигне ръката. 

(Всички кандидати вдигат ръка.) 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Чудесно. Вторият Ви въпрос? 
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АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Вторият ми въпрос е свързан с това, 

считате ли себе си за екипни играчи, че ще бъдете доказани пред тази 

аудитория като екипни играчи и организатори на работата в Камарата? 

Пак с вдигане на ръка! 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Чудесно за бързината, поздравявам Ви 

за метода на задаване на въпросите. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Още един кратък въпрос. Той е 

свързан със солидарната отговорност. Тук вече ще трябва да ми кажете с 

по две – три думи считате ли, че ще бъде допълнена и ще я подкрепите или 

ще се борите срещу солидарната отговорност. Моля, с по едно изречение! 

Солидарна отговорност, предложена от Фандъкова, нещо, което ще 

ви затрупа още в началото, като влезете в ролята си на председател. 

Какво е отношението ви към солидарната отговорност, при която се 

налагат съответно глоби и т.н. Дали вие ще я надградите и ще я проведете 

или ще бъдете срещу нея? 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Категорично отговарям - против. 

Ако сте чели писмената част на платформата ми, там подробно съм го 

развил този въпрос. Категорично против съм и ще се боря срещу това. Това 

може да се случи в едно далечно бъдеще, когато са изпълнени един куп 

условия и предпоставки. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Аспарухов. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Тук разтълкувахме с колегата 

какво имате предвид под „солидарна отговорност“ и стигнахме до извода 

за  въпроса за застраховките. Така ли е? 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Да, да. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Защото първоначално си помислих 

за солидарната отговорност в разпределението на финансите между 

Централата и регионалните колегии. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Тя има по-широк аспект, не само 

застраховките. 



149 
 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Та, въпроса какво мислим за тази 

солидарна отговорност. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Да, дали ще я приемете и ще я 

проведете като политика на Камарата, разбира се, ъпгрейдната със 

съответните изисквания към отделните участници, или ще бъдете 

категорично против? 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: По начина, по който ни е 

представен този проект, тя не е солидарна. Това е първото. Второ, аз 

мисля, че първо трябва да видим мнението на регионалните колегии какво 

е, да сондираме нашето ясно виждане, за да можем да го представим. До 

момента по този проектозакон аз все още не съм видял становище на 

Камарата на архитектите в България.  

Но личната ми позиция – аз имам три основни много сериозни 

критики по този проект – е, първо, как са определени съответните премии, 

на следващо място, впоследствие разбирам, че са водени разговори между 

различните заинтересовани страни, но считам, че не е начинът, по който в 

момента се работи по този проблем, както се внася и както се обсъжда и 

както се информират колегите. 

Така че по този начин аз съм твърдо против. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Арх. Борисов, заповядайте. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Аз казвам „не“. Но нека да се 

разберем, колеги. Министри, кметове, депутати – нека да си гледат тяхната 

работа. Нашата колегия е тази, която оттук нататък трябва сама да се заеме 

с нашето си законодателство. Така че нека да бъдем достойни така, както в 

момента в залата достойно коментираме тези въпроси. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Арх. Пеев, заповядайте. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Благодаря.  Не е само този напън за 

тази солидарна отговорност. Напоследък, в последните три години 

администрацията се опитва по всякакъв начин да смачка нашата професия 

и ние се превръщаме … Аз не знам дали колегите си спомнят, че преди 

петнадесетина години с четири проекта ние изкарвахме строително 
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разрешение. Сега трябва да направим 14. Има едно писмо от ДНСК от 

преди три дни, в което за всеки ПУП ние трябва да изготвим всички 

инфраструктурни проекти – път, газоснабдяване, водоснабдяване, 

топлофикация, електрификация. И ако това не е станало, няма строително 

разрешение, няма Акт № 2 за откриване на площадка, няма въвеждане в 

експлоатация. Докога ние, най-кадърните, най-умните, които участваме в 

строителния процес и в инвестициите, ще ни правят разни чиновници или 

администратори на маймуни? Ние трябва да се съберем, както арх. Булев 

има идея за закон, всички, които изграждаме тази материална среда, да си 

направим законите, които са необходими за нашата работа и да са в 

интерес и на обществото. Тогава ще ни уважават. 

В една Великобритания държавата изобщо не се бърка в 

строителството. Но там има закон, има закон за строителството. Има 

договори за строителство. Нашите договори за строителство са по ЗЗД. 

Обществените поръчки са по ЗЗД. Колега, ако Вие знаете повече за това, 

кажете го вместо мен. Аз ви казах, от това зависи нашия хляб, нашия 

авторитет и уважението на нашите клиенти и нашите доходи. Когато ние 

го правим добре и има ясни правила и ЗУТ не се променя 100 пъти за 5 

години, тогава всички ще сме добре и хората ще са доволни и ще ни 

уважават. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Пеев. Това е 

достатъчно като отговор. 

Арх. Железова, понеже има други колеги, които искат да зададат 

въпрос, моля Ви да се ориентираме към последни въпроси, тъй като ще 

отегчим много колегията. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Да, последен въпрос. За 

прозрачността! Ще се излъчват ли онлайн заседанията на Управителния 

съвет, за да има цялата колегия информация? 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Моля Ви за отговори с „да“ и „не“. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Твърдо да. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, колега. 
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АРХ. МАРТИН МИКУШ: Въпросът е следният. За нашето 

присъствие, присъствието на наши колеги в ОЕСУТ и респективно в 

големите градове – РЕСУТ – каква ви е визията? В каква посока да 

работим, за да се подобри комуникацията и обратната връзка към 

колегията, за да можем да ползваме тази информация от тяхното 

присъствие и как можем да подобрим нашето влияние по време на 

одобряване на проекти и целия процес с това присъствие на наши колеги в 

ОЕСУТ и РЕСУТ. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Към всички ли е въпросът? Да! 

Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, от изключително значение 

е излъчването на качествени представители в ОЕСУТ. Обратната връзка те 

трябва да я осъществяват – какво се гледа, какво се е решило, какви 

проблеми има, къде трябва да се намесим и да протестираме. За мен е 

изключително важно участието на нашите колеги в ОЕСУТ с фокус върху 

качеството и с фокус, когато има обществени поръчки, върху законността 

и прозрачността за възлагане. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Аспарухов. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Благодаря Ви, арх. Микуш. 

Първият въпрос е свързан с технологията за избор – аз поне така го 

разбрах, защото основният ни проблем е в това как ние избираме нашите 

представители по места. Оттук насетне трябва много ясно да се 

идентифицират различните категории експертни съвети според вида на 

общините. Аз съм го заложил в предварителните разговори със 

Сдружението на общините. Там това е съществен въпрос, освен други, 

свързани с главни архитекти, достъп на архитекти до администрация и т.н. 

Така че за това впоследствие вие всички ще бъдете информирани за 

визията на общините. Защото без тях е трудно да си начертаем точно и ние 

визията. Но всичко ще бъде предварително консултирано. 

Вторият въпрос беше за влиянието – да се подобри отношението. 

Естествено, тези, които са наши представители, трябва периодично да 
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правят отчети. Това е съвсем естествено. По какъв начин ще бъде – дали 

ще бъде електронно, дали ще бъде чрез регионалните колегии. Но пак 

казвам, ние без работата с регионалните колегии по места този контрол не 

можем да го направим. Така че тепърва ще го начертаем това нещо и аз ще 

разчитам много на всички колеги. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви. 

Заповядайте, арх. Борисов. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Участието на нашите колеги в 

Експертните съвети е едно от достоянията на Камарата, което достояние е 

законово регламентирано и ние естествено е да го ползваме максимално 

ефективно.  

Аз считам, че много от проектите, поради една или друга причина, 

точно заради участието на наши колеги в тези Експертни съвети, са или 

отхвърлени, или коригирани. Смятам, че в регионалните колегии е мястото 

дискусиите по предварително обявяваните заседания на Експертните 

съвети и дискусиите в тях да се провеждат именно в регионалните колегии. 

Така че и в бъдеще ние можем и би трябвало да се постараем, разбира се, с 

участието на самите регионални колегии, на всеки член от регионалната 

колегия, да направим по-ефективно участието ни в този инструмент. 

Участието ни в Експертните съвети е наш професионален инструмент. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Борисов. 

Заповядайте, арх. Пеев. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Благодаря за въпроса. Аз съм в 

съветите на две малки общини в София – окръг, даже на три. Ходя 

съвестно и помагам на колегите. Обикновено се …. Полезни са нашите 

неща. Но има едно много добро предложение в концепцията на арх. Събин 

Попов. Тамошната Камара на архитектите си прави една много сериозна 

програма как точно да се участва в тези съвети, кои да са компетентните 

хора, които да участват и да защитават интересите на професията и на 

града.  
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Ще кажа нещо, което ми е направило впечатление. Преди години 

участвах в един конкурс за Америка. Но какво ми направи впечатление. В 

Щатите във всеки град заместник-кметът има архитектурно образование. 

Вицепрезидентът на Щатите винаги има някакво архитектурно или 

урбанистично образование и неслучайно. В България имам един-единствен 

пример, млад архитект стана кмет на Свиленград, дано там да вървят добре 

нещата. Докато кметът управлява архитекта и не го слуша и се правят 

схеми, независимо по какъв повод, няма да просперира градът. Да не 

говорим за държавата.  

Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви и аз, арх. Пеев. 

Въпрос с „да“ или „не“ с предимство, заповядайте, арх. Данчев. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Въпросът ми е много сложен, но много 

ясен. Искам четиримата, които направиха доста добри презентации, да 

декларират тук, пред цялата зала дали ще изкарат целия мандат или след 

две години ще осиротеем, както преди две години.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, за въпроса, арх. Данчев, 

който развесели всички вече в този късен час. 

Арх. Милков, заповядайте. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, аз още в началото на 

презентацията си заявих, че нямам никакви амбиции за политическа или 

административна кариера. Ако бъда избран и ако си върша работата добре, 

ще изкарам целия мандат, никакъв проблем. Ако не сте доволни от мен, 

може винаги да ме смените. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Аспарухов. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Арх. Данчев, благодаря за въпроса. 

Аз мисля, че с тези стрелкички, които отиваха надясно, точно това се 

опитах да покажа, на слайда имам предвид. Със сигурност ще направя 

всичко възможно не само да изкарам мандата, но и това, което заложим 

всички ние, да продължим напред. Това е въпрос на много фактори. 
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Отговорът е да, абсолютно. Абсолютно, абсолютно! Аз го посочих много 

ясно и съм го заявил абсолютно, да. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Борисов. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Отговорът е да. Аз вече в моята 

предистория съм бил общински съветник. Нямам желание отново да бъда 

такъв. Благодаря ви. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Да, разбира се, ако ми даде Господ 

живот и здраве. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за кратките отговори, 

колеги. Доста напредваме във времето. Искам да дам възможност и на 

нашите кандидати за членове на Управителния съвет. В тази връзка 

допускам последен въпрос, колеги. 

Заповядайте, арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Въпросът ми е към арх. Милков, най-вече 

във връзка с направеното предложение за нова структура на Оперативното 

ръководство. В тази връзка ще инициирате ли промяна на Устава, тъй като 

това е въпрос на устав, за да може Оперативното ръководство да стане от 

повече членове на Управителния съвет и не се ли опасявате, че тази нова 

структура ще бъде тромава и трудна при вземане на решения? 

В тази връзка се обръщам и към останалите кандидати. Как мислите 

най-оперативно да ръководите Управителния съвет и най-бързо да се 

вземат решения там. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Милков. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: По отношение на Оперативното 

ръководство може да стане точно с една промяна в Устава. Другото е, че 

задължително ще разчитам на капацитета на двете софийски колегии, 

защото те са на място и могат най-бързо да реагират по някои въпроси, без 

да пренебрегвам участието на всички регионални колегии. 

А колкото до ефективното ръководство на Управителния съвет, за 

ефективното ръководство и прозрачност аз казах – приемственост, 
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надграждане и контрол на изпълнение на решенията. Всяко едно заседание 

на Управителния съвет може да бъде излъчено онлайн. 

А по отношение на представителността в Управителния съвет, ще 

бъда безкомпромисен спрямо отсъствия. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Милков. 

Арх. Аспарухов, желаете ли да вземете думата по същия въпрос? 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: По втория въпрос, защото той 

беше за Управителния съвет. Аз мисля, че няма никакъв проблем с Устава 

такъв, какъвто е към момента и както е  воден Управителният съвет от 

предходните председатели с изключение на последните няколко години. 

Няма да имаме никакъв проблем с работата в Управителния съвет. Ако е 

необходимо, първото триъгълниче ще реши въпроса. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Арх. Борисов, заповядайте. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Въпросът беше към арх. Милков, 

но ако желаете всеки да вземе отношение, аз считам, че няма такива неща, 

които в момента да ни пречат, че да не си постигнем целите. Често пъти се 

вторачваме в някакви различия – било по възраст, било по пол, по нещо 

друго, по устави и т.н. Мисля, че това няма да бъде пречка за в бъдеще. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Борисов. 

Заповядайте, арх. Пеев. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Въпросът е интересен, но той е 

малко абстрактен при положение, че още не знаем кои ще бъдат в 

Управителния съвет. Аз, ако бъда избран и имам Управителен съвет, ще се 

постарая бройката да е оптимална и освен това за всеки ресор да има 

архитект, който има най-много опит или склонност поне към определена 

тема – да речем право, финанси, опазване на паметниците, 

градоустройство. Така че да се структурират хората, които разбират от 

тези неща, за да бъдат полезни на всички.  

Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, с този отговор бих желал да 

благодаря на нашите кандидати за така направеното представяне. 
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АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Но ние чакаме отдавна за въпроси. От 

доста време чакаме вече.  

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Съгласен съм. Не сте само Вие, има 

изключителен интерес към въпросите. Имайте предвид, че аудиторията е 

доста изморена, а искам да чуем и кандидатите за членове на 

Управителния съвет. 

Заповядайте, арх. Христов, за последен въпрос. Ще помоля нашите 

кандидати за много кратък отговор. 

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Аз тогава ще задам само един въпрос 

към един човек. Понеже арх. Борисов спомена за седем принципа в своето 

изложение, а аз не ги чух някакви, не можах да ги определя. Ако може да 

даде някаква яснота по въпроса – какви са тези седем основни принципа, в 

които той се концентрира, за да може да свърши своята работа. Въпросът 

ми е само към него, а  не към всички. 

Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Борисов. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Не искам да бъда привилегирован, 

да имам правото да говоря повече от моите колеги, които седят до мен. Но, 

щом е зададен такъв въпрос, съм длъжен да дам отговор. Между другото, 

те са написани, колега Христов, аз предпочетох да не ги чета и затова не ви 

занимавах.  

Първият – Камарата за единството на колегията по основните цели, 

+приоритети на професията, заложени в нашия закон, в Устава, в 

Доктрината и в Професионалния кодекс на Камарата на архитектите в 

България за по-добро сътрудничество и единодействие със сродните 

професионални организации у нас и в чужбина и с висшите училища. Като 

тук бих си позволил да кажа, че без нашето единодействие с другите 

професионални общности, няма да можем да постигнем цялостен успех в 

желанието си да регламентираме професията на мястото, на което тя 

заслужава да бъде. 
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Трето, Камарата – незаменим партньор и опонент на публичната 

власт. Това мисля, че го дискутирахме по повод и на законопроекти и на 

други неща, камо ли за лобистки такива интереси. 

Четвърто. Камарата – непоколебим защитник на професионалните 

права и интереси на всеки свой член, а не само на председателя или на 

членовете на колективните органи за управление.  

Пето. Камарата – демократична структура, общоприета технология 

на управление, прозрачна процедура и взимане на решения. Мисля, че и 

това го коментирахме, особено по отношение на взимане на решения от 

Управителния съвет, чийто заседания могат да бъдат излъчвани и да бъдат 

достояние за всеки един член от Камарата. 

Шесто – за престижа на професията, достойно участие на Камарата 

при взимане на решения на национално, регионално, местно ниво, касаещи 

професията като водеща регулирана професия в сектора и, разбира се, да 

си върнем това, което коментирахме, а именно да бъдем регламентирани 

законодателно като главни проектанти в нашите инвестиционни проекти. 

И последно, седмо – Камарата за подобряване на организационното 

и финансовото състояние. Е, няма как, ще трябва наистина да си подобрим 

и нашето организационно и финансово състояние. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за отговора. 

Въпрос с „да“ или „не“ – окончателен въпрос, моля, последен. 

Заповядайте, арх. Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ:  Ще бъда максимално кратък. 

Въпросът е и към четиримата кандидати. Дали всеки един от тях би 

работил през своя мандат за отпадане на мастиления печат, който много 

хора обичат, и замяната му с електронен подпис или по някакъв начин за 

тази дигитализация, за която ние говорим. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за въпроса, арх. Иванов. 

Арх. Милков, заповядайте. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Нали затова се кандидатираме. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Разбираме, че отговорът е „да“. 
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Арх. Аспарухов, заповядайте. 

АРХ. СТЕФАН  АСПАРУХОВ: Да! 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Аз имам два електронни подписа, 

така че много ми харесва тази работа, защото отвсякъде мога да си свърша 

работата. Да, разбира се. В Македония от три години всички проекти се 

подават онлайн. Ние защо не го правим, не знам. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Борисов. 

АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Това беше достатъчно дискутирано 

днес. Разбира се, да, особено в условие на Covid. Така че няма как кажем 

нещо друго освен твърдо „да“. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, с този отговор още веднъж 

благодаря на нашите кандидати за така направеното представяне. 

Пожелавам успех на всички. Да бъдат здрави и благодаря още веднъж. 

Следва да прочета кандидатите за членове на Управителния съвет, 

като моля всички, които са тук присъстващи, да излязат, а тези, които 

желаят, в рамките на минута – минута и половина ще им бъде дадена 

възможност за представяне. 

Колеги, прочитам списъка на кандидатите за членове на 

Управителния съвет по азбучен ред. Моля да заповядат: 

1. арх. Алеко Христов 

2. ландш. арх. Александър Недев 

3. Арх. Ангел Мазников 

4. арх. Андрей Велинов 

5. арх. Атанас Динев 

6. арх. Атанас Ковачев 

7. арх. Борислав Борисов 

8. арх. Валентина Василева 

  9. ландш. арх. Велина Симеонова 

10. ландш. арх. Веселина Калайкова 

11. арх. Владимир Милков 

12. арх. Димитър Георгиев 
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13. арх. Емил Стоянов 

14. арх. Ивайло Иванов 

15. арх. Иван Аврамов 

16. арх. Константин Димов 

17. арх. Константин Пеев 

18. арх. Красимир Язов 

19. арх. Любомир Пеловски 

20. арх. Марин Бакалов 

21. арх. Мартин Микуш 

22. арх. Мартин Христов 

23. арх. Мирослав Бойчев 

24. арх. Николай Хаджимарински 

25. ландш. арх. Пламен Матеев 

26. арх. Христо Венков 

27. арх. Юлия Железова. 

Колегите, които се повтарят, може да се възползват от своята 

минута и половина, но ги съветвам, ако могат, да се ограничат. 

Давам думата по азбучен ред първо на арх. Алеко Христов да 

изрази свои мисли в краткото време, което му е дадено. 

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Аз нямам страници CV, не, аз имам 

стаж само, достатъчен и предостатъчен. Благодаря Ви за въпроса, колега. 

Когато става въпрос за това да се кандидатираш за член на 

Управителния съвет, първо, трябва да се  вземе предвид, разбира се, 

известен опит, второ, трябва да се вземе предвид известна морална 

ценност, която човек евентуално е прилагал през годините. Трябва да се 

вземе предвид това дали наистина е работил за единство или не през 

всичките тези години. Дали това единство е основано на някакви лични 

качества или на някакви групови интереси. Дали това нещо пък е основано 

в обществена полза, тоест, насочено в обществена полза и дали е било в 

синхрон с държавата, която не е в синхрон с нас. Защото да търсиш 

синхрон в една държава, която не те подкрепя по никакъв начин, напротив, 
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пречи ти постоянно, това е една много тънка роля, която всеки един от нас, 

когато се заема с някакъв вид по-важна дейност, трябва да прилага. Но 

това трябва да се прилага и в личната практика. Затова аз смятам, че 

колективната отговорност твърде често, както днес се видя, се изявява като 

колективна безотговорност. Несанкционирането на личната 

безотговорност е особено пагубна. 

Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Христов. 

Арх. Недев, заповядайте и моля да се ограничите в рамките на 

минута. 

АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, аз няма да 

използвам това време. Повечето от вас ме познават от дейността ми в 

Камарата. Няма никакъв смисъл да губя времето ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Недев. 

Има думата арх. Ангел Мазников. 

АРХ. АНГЕЛ МАЗНИКОВ:  Моята дейност в Камарата е била 

през двугодишния мандат в Регионална колегия – София. Мисля, че на 

тази база мога да постигна нещо и в цялостност за Камарата. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Мазников. 

Арх. Андрей Велинов има думата. Заповядайте. 

АРХ. АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ: Няма да ви губя времето и точно това 

е моята кандидатура. Мисля, че Управителен съвет от толкова много 

членове е абсолютно излишен. Който гласува за мен, дава своя вот този 

Управителен съвет да се намали като бройка, за да могат да се взимат по-

бързо решения. За да не променяме Устава, такива като мен, ако гласувате 

за тях, давате желание за промяна на този Устав. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви арх. Велинов. 

Има думата арх. Атанас Динев. 

АРХ. АТАНАС ДИНЕВ:  Благодаря на колегите, че ме предложиха 

за втори мандат. Поемайки членството в Управителния съвет като 

директно избран, не съм си позволил да отсъствам. Да, имам едно-
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единствено отсъствие от заседание на Управителния съвет поради 

здравословни причини, прекалих малко със спорт. 

С личния си пример като проектант не съм зависим от никого и не 

участвам в никакви системи и схеми. С авторитета си като все още активно 

действащ проектант мисля, че ще бъда полезен, както и за добрия тон в 

Управителния съвет. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Динев. 

Има думата арх. Атанас Ковачев. 

АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ: Здравейте, колеги. Имам 18 години 

ефективен стаж и осем години в Регионална колегия – София –град. В 

момента работя с арх. Любо Георгиев, който ми направи тази презентация 

за цифровизацията на инвестиционните административни процеси и 

активно съм участвал в книжката с графиките. Това е като СV за мен, 

което съм дал на Камарата.  

Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Ковачев. 

Пропускаме арх. Борисов. Има думата арх. Василева. Заповядайте, 

арх. Василева. 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, познаваме се. Работя в 

Камарата за нейната кауза от деня на основаването й през 2004 г. 

доброволно. Посветила съм й много часове. Познавам я отвътре. Два 

мандата съм била член на Съвета на Регионална колегия – София – град. 

Имам 44 години проектантски стаж и нищо друго освен проектантски 

стаж. Имам проектантско бюро. Моята кауза през цялото това време, през 

което съм работила за Камарата, е била спазването на правилата. Убедена 

съм, че ако спазваме правилата, които сами си създаваме, ще живеем по-

добре. Бих се борила за спазването на правилата и за равнопоставеността 

на всички членове на Камарата, където и да работят. Това е мое вътрешно 

убеждение. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Има думата арх. Велина Симеонова. 

Заповядайте. 
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ЛАНДШ. АРХ. ВЕЛИНА СИМЕОНОВА: Здравейте. От Стара 

Загора съм. Имам 15 години активен проектантски стаж, както и шест 

години стаж в общинска администрация – Стара Загора. Член съм на 

ръководството на Регионална колегия – Стара Загора, вече четири години. 

Надявам се и ще се радвам с усилията си да спомогна за развитието на 

Камарата. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, ландш. арх.Симеонова. 

Има думата арх. Калайкова. Заповядайте. 

ЛАНДШ. АРХ. ВЕСЕЛИНА КАЛАЙКОВА:  Имам 20 годишен 

проектантски стаж. Член съм на Управителния съвет на Регионална 

колегия – София-град, като председател на архитектурна колегия „Ж“ – 

ландшафтни архитекти. Избрана съм за втори мандат там. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря, ландш. арх. Калайкова. 

Арх. Владимир Милков се представи. Има думата арх. Димитър 

Георгиев. 

АРХ. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Здравейте на всички! За тези, които 

не ме познават, имам 26 годишен проектантски стаж. От Бургас съм, 

работил съм в общинска администрация, главен архитект съм бил на 

Черноморска община, началник на РДНСК – Бургас, общински съветник, 

председател на Комисия по устройство на територията на Бургас. Имам 

дългогодишен опит с нормативно-правна материя. Затова за първи път 

изразявам желание с всичко това, което съм научил, да бъда полезен на 

Камарата с каквото мога оттук нататък. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Георгиев. 

Има думата арх. Емил Стоянов. 

АРХ. ЕМИЛ СТОЯНОВ: Здравейте, колеги. Казвам се Емил 

Стоянов, женен с едно дете. Един мандат имам в Съвета на София – град, 

по-предния като заместник-председател. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря ви, арх. Стоянов. 

Арх. Ивайло Иванов има думата. 
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АРХ. ИВАЙЛО ИВАНОВ: Здравейте. С повечето от вас се 

познаваме. За втори мандат съм член на Съвета на Регионалната ни 

колегия София – област. Над 20 години имам трудов стаж и бих работил с 

колегите да облекчим нашата работа с администрацията, където нещата 

наистина много куцат. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Иванов. 

Има думата арх. Иван Аврамов. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Здравейте, колеги. Мнозина от вас ме 

познават. От 42 години съм архитект и съм бил проектант през цялото 

време с едно прекъсване от три години, когато бях държавен служител в 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Дирекция 

„Местно самоуправление и местна администрация“. Ще използвам целия 

си проектантски опит - и административен такъв – да продължавам да 

правя разумни, прагматични и работещи решения. Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Аврамов. 

Има думата арх. Константин Димов. 

АРХ. КОНСТАНТИН ДИМОВ: Здравейте, колеги. Казвам се 

Константин Димов и съм от Регионална колегия – Варна. Завършил съм 

архитектура във Франция преди вече 14 години и от тогава практикувам 

във Варна активно и продължавам само това да правя. От четири години 

съм в Управителен съвет на Регионална колегия – Варна. За тези четири 

години се опитахме аз и моите колеги, които участваха в Управителния 

съвет, да създадем активност в нашата колегия. Но за това време се убедих, 

че за да решим нашите проблеми в нашата професия, може би най-важните 

неща са приемственост, диалог, разум и откакто съм с печат за пълни 

права, присъствам на общи събрания – тоест, близо десет години – бих 

казал, че засега примера, който даваме в Общото събрание и в 

Управителния съвет, че такъв диалог няма. И ако нямаме такъв диалог 

според мен между нас, няма на какво да разчитаме, че ще си решим 

общите проблеми. 
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Аз лично ще работя за това този диалог да бъде възстановен и да се 

работи взаимно да си решим общите проблеми. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Димов. 

Има думата арх. Красимир Язов. 

АРХ. КРАСИМИР ЯЗОВ: Уважаеми колеги, аз не съм много по 

приказките и смятам, че делата трябва да са красноречиви. Смятах, че даже 

в нашата Камара това не се цени много, но колегите от Регионалната 

колегия ме опровергаха и ме номинираха за тези възможности. Като 

проектантски опит – за тези, които не ме познават – имам над 35 години 

като проектант на  най-различни видове сгради. Като работа в Камарата 

почти от самото начало участвам в нейната дейност и винаги само едно 

мото ме е водело – не питай Камарата какво може да ти даде, а питай какво 

можеш ти да й дадеш на нея. Затова приемам номинацията и се надявам да 

мога да помогна за бъдещото й развитие. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Язов. 

Има думата арх. Пеловски. 

АРХ. ЛЮБОМИР ПЕЛОВСКИ: Драги колеги, както всички 

останали, отбелязвам, че имам няколко десетки години стаж. Тук съм към 

групата на доайените и смятам, че все още има някакъв хляб да се 

поработи, защото се явявам като връзка между поколенията. Тоест, 

някаква приемственост. Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, и аз, арх. Пеловски. 

Има думата арх. Марин Бакалов. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Здравейте, колеги. Няма да бъда 

многословен. Така или иначе, се постарах и мисля, че така беше коректно. 

Моята платформа коректно е качена и на сайта на Камарата. Това, което 

бих искал да кажа, както и по първата точка от нея, че и в момента, без да 

съм член на Управителния съвет, на практика по решение на Управителния 

съвет и по молба на някои от председателите и заместник-председателите 

пиша абсолютно всички становища, свързани с авторските права в 

архитектурата и хората са доволни. 
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По отношение на законовата част знам какво може да се направи за 

облекчаване действително на инвестициоонния процес и считам, че с 

лекота това може да бъде направено и да бъде успешна тази работна група. 

А категорично поддържам прекрасни взаимоотношения с абсолютно 

всички предишни ръководства на всички браншови организации, в това 

число и със Строителната камара в България, Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, а и с настоящите ръководства и вече съм 

провел първи разговори за съвместна дейност. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Марин Бакалов. 

Има думата арх. Мартин Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Благодаря, колеги. Днес представих 

резултатите от моята работа през изминалия мандат. Благодаря за 

възможността да мога да продължа и през следващия. Ако бъда избран, ще 

продължа по дейностите, с които се занимавах и в предишния мандат, а 

именно по дигитализацията на професията, електронно предаване на 

проекти и дано България да има павилион във Венецианското биенале през 

следващия мандат. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Христов. 

Има думата арх. Мирослав Бойчев. 

АРХ. МИРОСЛАВ БОЙЧЕВ: От Регионална колегия - Бургас съм. 

Участвам активно в живота на Камарата, поне от десет години. Имам 23 

години трудов стаж. Смятам, че мога да допринеса с участието си в 

Управителния съвет с това да се промени коренно обстановката, при която 

се работи, и Камарата да се обърне повече към своите членове, а не да 

гледа навън, само в контакти с държавни, общински и други организации. 

За мен ще бъде успешен мандат, ако накрая на мандата на Управителния 

съвет, ако аз бъда избран за член, на регионалното събрание присъстват 

двойно повече колеги. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря и аз, арх. Бойчев. 

Има думата арх. Хаджимарински. 
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АРХ. НИКОЛАЙ  ХАДЖИМАРИНСКИ: Здравейте, колеги. За 

тези, които не ме познават, член съм на София-град. Един мандат съм 

председател на архитектурна колегия „А“, в момента съм втори мандат 

председател на тази архитектурна колегия. През 2006 г. съм се дипломирал 

в УАСГ. От 2008 г. съм собственик и управител на ателие за архитектура и 

дизайн и до ден-днешен. Тук съм, защото смятам, че всички председатели 

на архитектурни колегии на София-град трябва да бъдат членове на 

Управителния съвет поради простата причина, че София не е добре 

представена в него. Обръщам се и към колегите от провинцията. Просто 

наистина се замислете. Тук съм, защото не съм доволен от това, в което се 

е превърнала Камарата. Тук съм, защото не ми харесва посоката, в която се 

развива. Тук съм, защото младите колеги не припознават Камарата като 

организация, която може да им помага. Тук съм, защото не ми харесва 

това, което Камарата е направила в посока работа с администрацията. 

Всеки ден се сблъсквам с това. По никакъв начин не чувствам подкрепа от 

Камарата. Смятам, че Камарата трябва да си застане на мястото и всички 

да се чувстваме горди от това, че сме членове на тази Камара. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря и аз, арх. Хаджимарински. 

Има думата арх. Пламен Матеев. 

АРХ. ПЛАМЕН МАТЕЕВ: Ландш. арх. съм – само да поправя. 

Освен ландшафтна архитектура съм завършил и магистратура по бизнес-

администрация в системата на Българската търговско-промишлена палата. 

В последните няколко години се занимавам с научна дейност. Докторант 

съм в Националната спортна академия по спортни терени. Платформата ми 

е качена в документите за Общото събрание. Надявам се всички да сте я 

прочели.  Уверен съм, че мога да допринеса – от гр. Ямбол съм – за 

развитието на Камарата през следващите четири години. Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря и аз, арх. Матеев. 

Последно, но не на последно място, има думата арх. Железова. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Благодаря! Колеги, аз бях от директно 

избраните в предходния Управителен съвет. личният ми доклад е за 
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работата по документите на събранието, а също е доклада за работа на 

групата по културно наследство. Имам много несвършена работа, свързана 

с една стратегия, откъдето архитектурата – забележете – е сложена в графа 

„визуално изкуство“. Това е капацитетът на чиновниците от 

Министерството на културата. Има законодателни промени, които сме 

започнали. Бих искала да ги довърша, ако ми дадете този шанс, при това не 

работя само за регистрирането по чл. 165, а за всички вас, защото съм 

убедена, че всеки един от нас работи в среда на културно наследство, която 

ние създаваме в ежедневната си работа.  Така че усилията, които влагам, са 

свързани и с промени в закони – освен ЗКАИИП, обществени поръчки и 

ЗУТ – и с наредби, свързани със Закона за културното наследство. 

И последно, отговарям на арх. Румен Йотов, който имаше въпрос 

към всички нас – да, ще работя по поставения от него въпрос. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, извинявам се за пропуска – 

арх. Мартин Микуш, когото изпуснах от списъка. 

АРХ. МАРТИН МИКУШ: Благодаря Ви, че сте тук. Това, което 

мога да кажа за проектантския си опит, е, че част от опита ми е в Щатите 

като млад архитект, а след това и в България, главно около София. От две 

години живея със семейството си в Габрово, където купихме една 

планинска къща. Във връзка с това активен член съм на Асоциацията за 

строителство с естествени материали, където се опитваме също да 

промотираме връщането към традиционните занаяти в строителството и 

естествените материали.  

А иначе като урбанист образованието ми  и специализацията от 

Щатите са в университета в Синсинати, всъщност ироничното е, че като 

урбанист в България, в родния ми град София, по-скоро съм работил от 

другата страна като урбанист, участвайки активно като граждански 

активист, защитавайки различни казуси, свързани със зелената среда, с 

достъпността й и градски транспорт и въобще градоустройство и участието 

на гражданите в управлението на тези процеси.  
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В заключение искам да кажа, че в последния момент решихме да 

издигнат моята кандидатура, защото мисля, че имаме нужда от групова 

терапия и ще гледам да работя за това да дисциплинираме процеса на 

работа. Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: С това благодаря на всички кандидат-

членове. Можете да заемете местата си. Моля за вашите аплодисменти. 

Моля при мен да дойдат колегите-кандидати за председател на 

Контролния съвет. Заповядайте. Моля: 

1. арх. Банко Банов 

2. арх. Костадин Христов 

3. арх. Николай Баровски 

4. арх. Христо Чепилев 

В рамките на две-три минути да направят по желание своята 

презентация пред вас. 

Заповядайте, арх. Баровски първи. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Аз просто каня и другите колеги 

да застанем, за да ни видят всички, включително и тези кандидати, които 

са за членове на Контролния съвет. Защото така или иначе, всички сме и 

кандидати и за членове, и за председател. Не са много хората. Вероятно 

повечето ще станем членове, независимо кой ще бъде председател. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, заповядайте и кандидатите за 

членове на Контролния съвет – освен арх. Банко Банов: 

1. арх. Валентина Василева 

2. арх. Калина Павлова 

3. арх. Костадин Христов 

4. арх. Красимир Язов 

5. арх. Любомир Пеловски 

6. арх. Петър Стрясков 

 7. арх. Пламен Генов 

 8. арх. Христо Венков 

 9. арх. Христо Топчиев 
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10. арх. Христо Чепилев. 

Колеги, пред вас са бъдещите колеги, които ще работят в 

Контролния съвет. Моля всеки от тези от тях, които имат желание да 

споделят нещо с вас, започваме с кандидатите за председатели. 

Първи по списък е арх. Николай Баровски. Заповядайте, арх. 

Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Все пак една дума ще кажа. 

Мисля, че днес аз задавах повече въпроси на Контролния съвет, отколкото 

те към управителя им. Познавам достатъчно добре цялата база на Камарата 

и всички подмолни камъчета, документи, бюджет и всичко, за да мога да 

бъда напълно полезен не толкова и само в контрола, а по-скоро бих желал 

да бъда полезен да помагам на Управителния съвет да работи по-добре и 

да е по-полезен. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Баровски. 

Има думата арх. Банко Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Колеги, аз лично считам, че основната 

функция на Контролния съвет е да изпълнява функцията на някакъв 

коректив и да сезира Управителния съвет за неспазването на определени 

правилници и законови разпоредби, както и да сезира Комисията по 

дисциплинарно производство за подобни нарушения. Всъщност основната 

функция според мен на Контролния съвет е контролен орган, който е в 

помощ на Управителния съвет и на органите за управление на Камарата. 

Основната функция според мен на Контролния съвет е той да следи за това 

наистина нещата да се случват по правилния начин и да не се допускат 

закононарушения. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря ви, арх. Банов. 

Има думата арх. Костадин Христов. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, вероятно 

повечето от вас не ме познават. Аз малко говоря. Но общо взето, идвам от 

Регионална колегия – Бургас, където съм втори мандат в Управителния 

съвет и се занимавам с обжалване на обществени поръчки,  изготвяне на 
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конкурсна документация и доста често сезирам Управителния съвет по 

различни казуси. И тъй като явно не е достатъчно често, смятам, че мога да 

бъда по-полезен и на национално ниво. Основната ми идея е, че имаме 

нужда от малко повече дисциплина и труд.  Благодаря. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви и аз, арх. Христов. 

Не виждам арх. Чепилев в залата.  

Моля, колегите, които са кандидати за членове на Контролния 

съвет, тези от вас, които желаят да споделят нещо, да вземат думата. 

Заповядайте. 

АРХ. КРАСИМИР ЯЗОВ: Аз вече се представих. Само ще 

допълня, че един мандат съм заместник-председател в Контролния съвет. 

Така че имам опит вече от предишния мандат. Не си мислете, че ще заема 

и двете длъжности. В крайна сметка ще избера само едната. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Язов. 

Арх. Василева, желаете ли думата? 

АРХ. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА: Аз преди малко казах. Сега 

само мога да повторя, защото това, в което вярвам, е точно работата на 

Контролния съвет. Той трябва да следи за спазването на правилата 

неотложно, непрекъснато и на всякакви нива. И не толкова да подпомага 

Управителния съвет, колкото да бъде очите и ушите на цялата Камара. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Заповядайте, арх. Павлова. 

АРХ. КАЛИНА ПАВЛОВА: От Варна съм. Имам вече 17 години 

стаж като архитект, 12 години съм на свободна професия, 2 години като 

вещо лице съм работила също и натрупах известни познания в 

административното право и малко в гражданското право от дейност в 

неправителствения сектор. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Павлова. 

Има думата арх. Стрясков. 

АРХ. ПЕТЪР СТРЯСКОВ: За колегите от моето поколение мисля, 

че няма нужда да се представям. Но младите колеги трябва да чуят две 

думи по простата причина, че в десетте години, когато се занимавах със 
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строително предприемачество, и осем години като главен архитект на 

Банкя, аз бях замразил членството си в Камарата по морални съображения. 

Възстанових си членството през 2015 г.  Трудовият ми стаж е 42 години. 

Работил съм във всички сфери, минавам за многобоец. Работил съм в 

сферата на паметниците на културата, в Софпроект, заместник-

председател на Съюза съм бил през 1995-1998 г. в Съюза на архитектите. 

Имам административен, финансов и мениджърски опит, управлявайки 

собствените си фирми и съм член на Управителния съвет на две фондации. 

Тъй като спецификата на Контролния съвет е коригираща и подпомагаща 

Управителния съвет, бих работил да няма неясни казуси, подобни на сега 

провежданите събрания, да следим за законността на решенията на 

Управителния съвет и да подпомагаме неговата дейност. А когато 

нарушават такива, съответно да правим ответните действия. Също така ще 

работя и в оптимизиране на финансово-стопанската дейност на 

Управителния съвет, на който също трябва да бъдем наблюдател и 

коректив и да му помагаме, разбира се. Благодаря за вниманието. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря на арх. Стрясков. 

Заповядайте, арх. Генов. 

АРХ. ПЛАМЕН ГЕНОВ: Малко ми е неудобно да говоря за себе 

си, но след като другите го правят, и аз ще кажа няколко думи. Колеги, 

четири години и половина влизах в Народното събрание и знам горе-долу 

как работят комисиите, защото съм влизал в повечето от тях. Освен това 

имам поглед върху това как бивши председатели и членове на 

Управителния съвет на Камарата защитават интересите на място в 

Народното събрание. отделно работя като проектант, работя като вещо 

лице в съда, работя като консултант, изобщо всичко, което може – като 

преподавател, доктор съм и съм втори мандат член на Управителния съвет 

на Съюза на архитектите.  

Но искам да задам един въпрос не към тези, които се кандидатират 

сега в момента, но и към тези, които се кандидатират и като председатели 

на Камарата на архитектите в България, защото имам поглед върху тези 
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неща. Как в условията, когато целият свят върви към така наречената 

деинституционализация, а Камарата е институция, и заменят навсякъде 

институциите със социална услуга в общността, ние ще можем да се 

справяме? Дали действително Covid-вирусът ще допринесе да минем не 

само на електронни печати, но и всеки един, тук всеки от вас да стане член 

на Управителния съвет, защото натам вървят нещата – да отпаднат 

представителите, да отпаднат и така наречените посредници за всяко едно 

нещо. Значи деинституционализация, защото институцията води до така 

наречения институционален синдром – да свикнеш някой да се грижи за 

теб – дали ще бъде община, дали ще бъде държава, дали ще бъде Камарата 

на архитектите в България. Така че, колеги, нека да дадем възможност и на 

така наречените неправителствени организации, една от които е Съюзът на 

архитектите в България, да работим активно с нея. Благодаря за 

вниманието. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, арх. Генов.  

Арх. Пеловски, ще се възползвате ли от изказване? Заповядайте. 

АРХ. ЛЮБОМИР ПЕЛОВСКИ: Извинявам се, аз предложих 

колегата да каже две думи. Но и аз ще кажа две думи. За разлика от 

предишното ми изказване, сега отбелязвам, че доста време съм си загубил 

от живота, като съм бил администратор. Целта да се съглася да ме 

предложат, е, че бих могъл да свърша някоя и друга работа в контролната 

дейност. Това е единственият ми мотив. Нищо повече. Благодаря ви. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви и аз, арх. Пеловски. 

Има думата арх. Топчиев. 

АРХ. ХРИСТО ТОПЧИЕВ: Архитект съм от 12 години. Активно 

практикуващ. Също така съм преподавател. От Варна съм. Причината, 

поради която искам да вляза като член на Контролния съвет, е в това, че 

няколко пъти идвам на Общи събрания. Прави ми доста лошо впечатление 

колко неединна е Камарата, колко всъщност интриги и проблеми има 

отвътре, които всъщност на нас според мен ни пречат като гилдия. От тази 
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гледна точка аз лично бих работил в тази посока – ние да сме един по-

единен субект, ако щете, и да действаме в интерес на всички наши колеги. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря Ви, колега Топчиев. 

С това закривам дискусията. Моля за вашите аплодисменти. 

Пожелавам успех на всички кандидати и на всички колеги.  

Обръщам ви внимание, че с вашата делегатска карта – жълта на 

цвят – отвън ви чакат бюлетините, които можете да вземете още сега.  

Гласуването започва в 21,15 ч. в залата, която е при лобито. Гласуването 

ще продължи от 21,15 ч. до 22,15 ч.  Но, колеги, това означава, че ако има 

хора, които не са гласували и са на опашката, гласуването ще продължи. 

Ние няма да върнем някого, който чака и не е успял да се включи в 

рамките на един час. 

Мъдър избор ви желая и приятна вечеря. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 21,06 ч.) 

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 

17 октомври 2020 г. 

(Начало 9,45 ч.) 

 

 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, откривам втората 

сесия на нашето Общо събрание. 

Здравейте още веднъж. Добро утро. Дано сте отпочинали, защото 

ни предстоят балотажи и ни предстои взимане на решения отново. 

Комисията по избора продължи работата си до 1,00 ч. снощи. 

Всички резултати са преброени повторно, тъй като за информацията, която 

сега ще представя, има много близки разлики в гласовете за членове на 
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Управителния съвет. Така че се наложи повторно преброяване. Благодаря и 

на колегите от комисията, че останаха до последно, докато всичко не беше 

препотвърдено. 

Ще се опитам максимално оперативно и в максимално къс режим  - 

колегите вече подготвят бюлетините за избора – да ви запозная с 

резултатите, след което надявам се вече бюлетините да са готови. Ще 

обясня процедурата и какво имаме да избираме днес. 

Моля, покажете резултатите от избора на председател на 

Управителния съвет на Камарата.  

Колеги, видно от резултатите, тук следва първите двама кандидати 

да отидат на балотаж – арх. Стефан Аспарухов и арх. Владимир Милков, 

като възможностите са две. В избора и в оценката ще бъде избран 

кандидатът, получил повече гласове – тоест, 50 плюс 1. Това са 

резултатите от избора на председател на Управителния съвет: 

1. Стефан Аспарухов – 111 гласа 

2. Арх. Владимир Милков – 66 гласа 

3. Арх. Константин Пеев – 52 гласа 

4. Арх. Борислав Борисов – 45 гласа 

Бюлетината, с която ще се гласува, ще бъде само с тези две имена и 

тя ще бъде за председател на Управителния съвет. Отново по същия начин 

се гласува с „Х“. Невалидни са бюлетини, на които са отбелязани две 

имена, зачеркнато е нещо друго. Процедурата и редът на гласуване. ще 

бъдат същите.  

Моля да покажете слайда с избора за членове на Управителния 

съвет.  

Това са резултатите от избора на членове на Управителния съвет.  

Резултатите са получени след повторно преброяване. Прочитам ги по 

вишегласие: 

1. Арх. Мартин Христов – 188 гласа. 

2. Арх. Атанас Ковачев   - 140 гласа 

3. Арх. Мирослав Бойчев- 137 гласа 
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4. Ландш. арх.  Александър Недев – 124 гласа 

5. Ландш. арх. Веселина Калайкова – 124 гласа 

6. Арх. Владимир Милков – 112 гласа 

7. Арх. Мартин Микуш – 104 гласа. 

8. Арх. Константин Пеев – 100 гласа 

9. Арх. Константин Димов – 99 гласа 

10. Арх. Борислав Борисов – 92 гласа 

10. Арх. Емил Стоянов – 92 гласа 

Това, колеги, означава, че за позиция № 10 ние ще проведем 

балотаж, в който вие ще имате възможност да изберете между тези двама 

кандидати. Тоест, изборът ще бъде между арх. Борислав Борисов и арх. 

Емил Стоянов.  

12. Арх. Марин Бакалов – 91 гласа 

12. Арх. Юлия Железова – 91 гласа. 

Ние ще проведем също така и балотаж за първа резерва. Тоест, 

балотажът за първа резерва ще бъде между арх. Марин Бакалов и арх. 

Юлия Железова. Това се налага, защото в така избраните членове на 

Управителния съвет присъства колега, който също така е кандидат за 

председател на Управителния съвет. Това означава, че ако той бъде избран, 

автоматично ще освободи едно място, което означава, че ние отново ще 

трябва да се събираме, вече в абсолютно намален кворум, и да правим 

избор само за тази резерва. 

В тази връзка комисията реши, че е най-целесъобразно това нещо да 

се реши още на този етап, за да можем да имаме пълния списък от десет 

членове на Управителния съвет.  

Тоест, колеги, обобщавам. Във връзка с избора на членове на 

Управителния съвет ще имаме два избора. Балотаж между арх. Борислав 

Борисов и арх. Емил Стоянов за десетата позиция и балотаж между арх. 

Марин Бакалов и арх. Юлия Железова за втора резерва. 

Изборът ще бъде на две отделни бюлетини. Отново те ще бъдат в 

различен цвят, за да се ориентирате по-добре. 
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С това, колеги, мисля, че изясних за членовете на Управителния 

съвет как ще протече изборът. 

Бихте ли показали резултатите от избора за председател на 

Контролния съвет. 

Заповядайте, арх. Генов. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Имам един чисто математически 

въпрос. Ние имаме 11 човека в момента, избрани за Управителния съвет. 

Отпада един, остават десет. За какви резерви става въпрос? Имаме двама 

души под № 10. Единият от тези десет човека участва в балотажа за 

председател на Управителния съвет. Аз говоря за втората двойка, която е 

след № 10. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ:  Втората двойка има смисъл, 

защото има хипотезата, в която един от кандидатите за председател, ако 

бъде избран за председател на Управителен съвет, той ще освободи едно 

място.  

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Остават десет човека, избрани с 92 и 

повече от 92 гласа. В момента имаме избрани 11 човека, членове на 

Управителния съвет. Отпада един и остават 10. За какви нови резерви 

говорим? 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, практиката показва, 

че е възможно или да се получи някакъв отказ, или да бъде променено 

някакво решение. Необходимо ли е за това да се насрочва – обръщам се и 

към вас – има ли нужда от ново Общо събрание, специално за избор и 

попълване на това място? 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Колега, всичко е точно. Давайте 

нататък. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Щом всичко е точно, чудесно. 

Моля покажете резултатите за избор на председател на Контролния 

съвет. Колеги, за контролен съвет предстои балотаж. Арх. Костадин 

Христов с 86 гласа и арх. Николай Баровски с 84 гласа. Отново ще има 

отделна бюлетина, отново ще има избор на един председател. 
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Моля да покажете членовете, избрани за Контролния съвет. Колеги, 

тук няма балотаж. Това са избраните членове на Контролния съвет, 

подредени по вишегласие: 

1. арх. Красимир Язов          - 157 

 2.арх. Николай Баровски    – 138 

3. арх. Христо Венков          – 130  

4. арх. Банко Банов               – 127 

5. арх. Пламен Генов            – 112 

6. арх. Петър Струсков         – 108 

7. арх. Христо Чепилев         – 107 

8. арх. Костадин Христов      – 105 

9. арх. Любомир Пеловски    – 102 

10. арх. Валентина Василева   – 82 

11. арх. Христо Топчиев          – 75 

12. арх. Калина Павлова           - 53 

Поздравявам всички избрани. 

Колеги, ако влезем в хипотезата, че избран член на Контролния 

съвет бъде избран за председател, просто неговото място ще бъде заето по 

вишегласие от кандидатите под чертата. 

С това приключва обявяването на резултатите. Сега часът е 10,15 ч. 

До 10 минути бюлетините ще бъдат поставени на същото място отзад, 

където ги получихте. Отново получавате вашата бюлетина с делегатската 

карта. Молбата ми към вас – от комисията ми обърнаха внимание – моля 

ви, когато гласувате, да бъдете с личен химикал, когато идвате при нас. 

Това е молбата на колегите-членове във връзка и с цялата обстановка и с 

всичко останало.  

Желая ви успешен избор. Гласуването ще продължи един час, като, 

разбира се, ако има опашка, няма да върнем никого. След това се надявам 

бързо да обработим резултатите, за да можете вие да продължите работа 

във връзка с Устава и с решенията.  
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Колеги, разбирам, че бюлетините са готови. Можем да пристъпим 

към гласуване. 

Благодаря за вниманието и пожелавам успешен избор. 

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ 

17 октомври 2020 г. 

(Начало 13,00 ч.) 

 

 

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, както знаете, избрахте 

ме за председател на Комисията по решенията на нашето Общо събрание и 

това е протокол от работата на нашата комисия. Получихме доста писмени 

предложения. На хартия са, аз съм ги събрал като документи с вносителите 

им. Това е обобщена извадка и леко редактирана. Някои текстове са 

изключително сложни, аз едва ги разбрах, за да напиша точно какво се 

иска. Така че предлагам да ги прочетете. Ако искате, мога да ги чета.  

Това са предложения за решения на Общото събрание на арх. 

Добромир Генов от Регионална колегия – Стара Загора. Те са много 

подробни. Първото от тях гласи така. В първата част от неговото 

предложение се визира най-вече декларацията за конфликт на интереси 

между лицата-архитекти с ограничена проектантска правоспособност, 

които са главно главните архитекти по общини. Всъщност първата точка 

касае срок за изготвяне на образец на тази декларация за конфликт на 

интереси, която трябва да се изготви от новото ръководство до 20 

декември на текущата година и да се предостави на всички колеги с 

ограничена проектантска правоспособност, за да я попълнят. 

Следващата точка касае пак тази декларация, но тя е свързана само 

със самите членове. В срок пак до 20 декември 2020 г. да бъдат качени на 
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официалния сайт на КАБ всички членове, които имат подобни конфликт на 

интереси и които попълват тази декларация. А т. „б“ касае публикуването 

на самите декларации в регистъра. Той няма да е публичен. Самият 

оригинал на декларацията ще отиде към досието на всеки такъв член с 

ограничена проектантска правоспособност, за да има вече фиксиран 

документ и, ако има нарушение на конфликта на интереси, ръководството 

на Камарата да има основание да търси отговорност от съответния колега. 

Второто основно предложение, без подточки, е „Б“, което касае 

взимането на решения от всички органи на КАБ в неприсъствен, 

дистанционен режим за срока до изтичането на мандата на текущите 

органи на избраното ръководство. Това предложение не променя Устава, а 

касае взимане на едно решение за следващия мандат до неговия край – 

дали ще е четири години, дали ще е по-рано, ако се случи нещо. Ако 

вземем такова решение, ще имаме основание, включително и, ако решим – 

тук не е написано така – и редовно Общо събрание, което не е отчетно-

изборно, да се провежда онлайн. Това се визира в това предложение. 

Малко е завоалирано, но това е неговият основен смисъл. 

Мога да ви покажа оригинала, но много по-сложно е написано. 

Така че това е предложението, като тук става дума само за органите 

на Камарата – Управителен съвет, Контролен съвет и комисиите, които се 

управленски органи, да правят заседанията онлайн, да спестим средства. 

Точка „В“ беше малко по-остро казана, едва ли не да се фиксират 

като суми тези санкции. При доказана вина на член на КАБ в срок до 31 

януари 2021 г.да се определят санкциите главно за тези колеги, които са 

подписали декларация за конфликт на интереси и има установено, 

доказано и проверено и потвърдено нарушение. Примерно някой главен 

архитект е изработил проект, подписал го е братовчед му или жена му, той 

го одобрява. Това си е конфликт на интереси. Но това трябва да се докаже. 

В този смисъл са основно предложенията на колегата от Стара 

Загора – да има декларация, документ, в който се заявява официално, че 
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няма да се правят такива нарушения и това са следствията, които биха 

последвали, ако случайно има такива. 

Точка „Г“ е доста сериозна и ще натовари много новите органи на 

Камарата.Тя гласи така: „С решение на Управителния съвет Уставът на 

КАБ да отрази всички решения, свързани с изменение на нормативната 

уредба в областта на инвестиционното проектиране най-малко 14 дни 

преди датата на Общото събрание на регионалната колегия за избор на 

делегати за последващото Общо събрание на КАБ. 

Ако случайно се направят пет промени на ЗУТ, на Закона за 

културното наследство, промени в другите закони, които касаят 

инвестиционното проектиране, това решение на нашето събрание изисква 

Управителният съвет със свое решение да промени Устава.  

Може ли да ме изслушате, не е абсурд. Това е да го синхронизира с 

действащото законодателство, не да го промени в наш интерес. Ние не 

можем да нарушаваме другите закони. Ако променят Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, ние трябва 

да си променим нашия Устав. За това става дума. Става дума всички 

реално направени промени в законодателството да бъдат отразени преди 

провеждането на следващото отчетно-изборно събрание.  Не става дума за 

всяко, само за след четири години, ако е нормален мандатът, 14 дни преди 

това всичките регионални колегии да получат синхронизиран Устав с 

действащото текущо нормативно законодателство. Това е смисълът. 

Ако имате нещо да кажете, кажете, ще го запишем и  ще го 

поправим, ако не е ясно. 

АРХ…….: Това се променя само от Общото събрание. 

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Това е така. Но това е, когато ние 

решим да променяме Устава в неговата съдържателна част. Но нашият 

Устав не може да противоречи на законите.  

Аз не споря, колеги. Кажете, ако не съм прав, това е предложение 

на колегата от Стара Загора.  

Заповядайте, арх. Генов. 
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АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз се учудвам защо сте изменили 

моето предложение. Моето предложение за решение на Общото събрание 

беше много по-конкретно. Прочитам го: 

„В срок до 31.01.2021 год. УС на КАБ (Това касае новото 

ръководство, избрано на днешното събрание.) - съвместно с наети юристи 

- да изготви и приеме предложение на КАБ до министъра на МРРБ за 

внасяне на проектозакон (Ние нямаме законодателна инициатива, това го 

знаете.) за изменение и допълнение на ЗКАИИП,  (Значи редът за работа, 

наказанията, размерът на санкциите са определени в ЗКАИИП. Ние не 

можем да променим нашия Устав преди да променим ЗКАИИП и 

продължавам изложението си) за определяне на нов  регламент за 

свикване, работа и вземане на решения от Общото събрание (Аз нали ви 

казах, че нашият Устав в момента е в разрез с действащия ЗКАИИП) 

(редовно и извънредно), работа на Управителния съвет, на Контролния 

съвет и Комисията по дисциплинарно производство на КАБ, заседаващи в 

режим на неприсъствен/дистанционен/ режим на работа.“  

В момента това не е регламентирано, няма как да се осъществява и 

при такава работа аз като член на КДП знам, че решенията ни са 

обжалваеми в съда и много лесно могат да падат, ако са взети в 

неприсъствен режим. Така че ние най-напред трябва да внесем 

предложения до 31 март до МРРБ за изменение на ЗКАИИП и следващото 

ми предложение е в срок от 14 календарни дни след излизане на закона за 

изменение на ЗКАИИП да изменим и реда на работа – това е приоритет на 

Управителния съвет – за взимане на решения от Управителния съвет, 

работата на Комисията по дисциплинарно производство и Контролния 

съвет.  

Така че тук, както е написано, не се разбира по този начин, по който 

аз го искам.  

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Арх. Генов, аз изключително Ви 

уважавам, защото Вие сте архитект, който разбира от законодателство. 

Обаче Вие така сте го написал, че аз самият го четох половин час това и се 
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помъчих да разбера какво си каза и се опитах да го напиша просто, за да го 

разберат колегите. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Да, но понякога простото води до 

простотии. 

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре, прочетете го пак, за да 

видим какво ще разберат колегите. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Общото събрание трябва да задължи – 

грубо казано в едно изречение – днешното общо събрание със своето 

решение трябва да задължи Управителния съвет да внесе предложение на 

Камарата до министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

който има законодателна инициатива, да внесе законопроект за изменение 

на ЗКАИИП в Народното събрание. Когато го приемат, понеже тук има 

срок до 31 януари 2021 г., дотогава трябва да бъде решението на 

Управителния съвет до министъра. Но не е написано това. А вече дали ще 

го приемат след една година, след пет или след четиридесет, ние дотогава 

сме с вързани ръце. Може би след няколко общи събрания, дай Боже, да 

сме живи, ще направим измененията в нашия Устав. 

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Извинявайте, Вие правите 

коментари, разяснения по т. „Б“ – така ли е? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз правя коментари и разяснения по 

моите четири предложения. 

Какво е например моето предложение за регистъра за конфликт на 

интереси? До 20 декември 2020 г. новият Управителен съвет да приеме 

решение  за организиране и качване на официалния сайт на КАБ на 

подрегистрите за конфликт на интереси. Ние 17 години ги нямаме. Те са 

залегнали като решение още в първата редакция на Устава. Няма ги! Това е 

за конфликт на интереси и за свързаните лица – мен това ме боли, както и 

други подрегистри, които Управителният съвет реши, че са в интерес на 

допълването на главния регистър на членовете на Камарата. Отделно, ние 

17 вече все още нямаме декларация за деклариране на конфликт на 

интереси или на свързани лица. Предполагам, че поне десетина човека в 
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тази зала знаят за какво става въпрос. А тук не се вижда предложението 

така, както съм го предложил. Защото ние ще приемем не моето 

предложение, а това, което е на слайда. А пък то не е по моето 

предложение. Затова по-добре махнете името и вече Общото събрание да 

решава какво да приема. 

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, страшно съжалявам. 

Извинявам се на колегата. Ако имате търпение, ще покажа неговото, което 

е качено на компютъра. Но поради технически проблеми, аз трябва да го 

прехвърля от моя компютър на компютъра, захранва този екран, за да 

видите точно какво пише. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Другото. До този момент практиката 

на нашата Камара е, че всички решения на Общото събрания нямат 

отговорник. Не стига, че нямаме срокове, но нямаме и отговорник. Когато 

стане нещо, ние не знаем от кого да търсим отговорност. Какво излиза – 

колективна безотговорност! Определени решения на Управителния съвет и 

на Общото събрание въобще не са видели бял свят, което е абсурдно. 

Каква я вършим тук?  

На всички мои предложения накрая има отговорник – председател 

на Управителния съвет или упълномощено от него лице от десетината, 

избрани от Общото събрание. Други той не може да упълномощава. 

Примерно председателите на регионални колегии не могат да отговарят за 

подрегистри на Камарата. За подрегистрите могат да отговарят освен 

Комисията по регистъра или упълномощени от тези десет, които са 

избрани тук, на Общото събрание. 

Така че докато не въведем отговорник и срок, всички наши решения 

са обречени. 

 Тук прилича на някаква абсолютна манипулация. Нито часове се 

спазват, нито предложения се качват в истинския си вид. Така гласувахме 

вчера след четири часа нещо, което съвсем нямаше нищо общо. Или 

водещите да се вземат в ръце, или да обявим за нелегитимно целия този 

цирк, защото прилича на цирк. Какво значи: нямаше как да кача на 
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компютъра. Изчистете екрана, защото е срамота с copy-paste или с една 

флашка ние да четем съвсем други предложения и да обсъждаме как арх. 

Пеев не успял да открие смисъла. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Здравейте, колеги. Комисията по 

избора приключи своята работа успешно. Бяха преброени всички 

бюлетини, като за председател на Управителния съвет бюлетините бяха 

броени три пъти, тъй като от информацията, която ще представя, ще 

видите, че разликата е малка. Това беше причината и да се забавим толкова 

с изнасянето на информацията.  

Изборът за председател на Управителния съвет приключи успешно. 

Моля да пуснете слайда.   

За председател на Управителния съвет е избран арх. Владимир 

Милков. (Ръкопляскания.) 

Арх. Милков е избран със 137 гласа, като за арх. Стефан Аспарухов 

са гласували 134. (Ръкопляскания.) 

Колеги, искам да внеса следното уточнение. Гласували са 277 

делегати. Имаме констатирани 6 недействителни бюлетини, като 271 

делегати са действително гласувалите. От 271 арх. Владимир Милков е 

председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в 

България със 137 гласа, съответно арх. Стефан Аспарухов печели 134 

гласа. 

Още веднъж да поздравим новоизбрания председател на 

Управителния съвет на Камарата на архитектите в България. 

Колеги, за председател на Контролния съвет гласуването беше 

абсолютно категорично.  

Арх. Костадин Христов е избран за председател на  Контролния 

съвет на Камарата на архитектите в България. (Ръкопляскания.)  

Той е избран със 174 гласа, арх. Николай Баровски печели 104 

гласа. (Ръкопляскания.) 

Поздравявам и двамата кандидати. 

Гласуването за членове на Управителния съвет: 
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Арх. Борислав Борисов печели 140 гласа. 

Арх. Емил Стоянов печели 133 гласа. 

За първа резерва в Управителния съвет при необходимост е избрана 

арх. Юлия Железова със 159 гласа.  Арх. Марин Бакалов печели 110 гласа. 

Поздравления за кандидатите. 

С това, колеги, и с огромно задоволство работата на нашата 

комисия върви към приключване. Бих пожелал на всички новоизбрани 

членове и председатели успех и наистина да защитават професията и 

нашето реноме като архитекти, защото точно от това имаме нужда в 

момента. 

Моля, покажете финалния списък за членове на Управителния 

съвет и на Контролния съвет. 

На всички вас желая най-вече да сте живи и здрави и всичко най-

добро! Благодаря. 

АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ: Уважаеми колеги, поздравявам 

новоизбрания председател на Управителен съвет и честит рожден ден на 

арх. Милков. (Ръкопляскания.) Да, имате двоен повод да почерпите. 

Благодаря на абсолютно всички колеги, които се довериха на 

кандидатурата ми. Искам да пожелая успешна работа на новоизбраното 

ръководство и съответно аз ще продължавам с каквото мога да съм полезен 

за Камарата на архитектите в България. Бъдете всички живи и здрави и 

още веднъж искрени благодарности за вашето доверие. (Ръкопляскания.) 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, разрешете ми да благодаря 

първо на всички, които гласуваха за мен на базата на платформата и 

идеите, които предложих на Общото събрание за бъдещото развитие на 

Камарата, за основните цели, задачи и приоритети. Благодаря още един 

път на колегите, които ме подкрепиха. Благодаря и на тези, които 

гласуваха против мен, защото те ще бъдат една червена лампичка, която 

винаги ще ми напомня, че – надявам се искрено да бъдат – една 

конструктивна и полезна, ако мога така да кажа, опозиция.  
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В настоящия Управителен съвет, виждам, че има и доста хора, 

които имат опит, като председател ще  вляза с летящ старт. Нямам нужда 

от никаква адаптация. До болка ми са познати проблемите. Съзнавам 

цялата отговорност, с която ме натоварихме. Простете ми, развълнуван 

съм. Но ще направя всичко възможно да оправдая доверието ви. 

Благодаря ви още един път. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Колеги, за да оформим 

акуратно крайния списък на членовете на Управителния съвет, ще го дадем 

допълнително. Не искам да губим време повече да ни чакате.  

Моля работата по решенията да продължи. 

АРХ. КРАСИМИР ЯЗОВ: Колеги, и аз ви благодаря за вашето 

внимание и избора, който направихте, особено за Контролния съвет. Но в 

момента поради възможност да възникне конфликт на интереси по други 

дейности, които ще извършвам, аз се оттеглям от Контролния съвет. Така 

че нека другите колеги да продължат работата вместо мен. 

ПРЕДС. АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Благодаря за това изявление, 

арх. Язов. 

Колеги, моля, ако някой друг от избраните има намерение да се 

оттегли, сутринта прочетохме избраните за членове на Управителния 

съвет, моля, ако някой иска да декларира, че се оттегля или се отказва по 

някаква причина, сега е много подходящ момент за това нещо. 

В такъв случай по отношение на Контролен съвет, след като арх. 

Язов се оттегли, списъкът по вишегласие ще бъде променен и ще ви бъде 

представен. 

Давам думата на новоизбрания председател на Камарата на 

архитектите в България арх. Милков да продължи ръководството на 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Предлагам да 

продължим с работата по приемане на решенията. 
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Има думата колегата Пеев. След това ще продължим с 

предложенията за Устава. Според мен, длъжни сме да приемем някои 

задължителни и неизбежни решения по промени в Устава. 

Арх. Пеев, заповядайте. Продължаваме с решенията. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, ако не ви харесва това, 

което е свършила нашата комисия, сега ще качим оригиналните 

предложения на колегата. Ако искате, да си ги четете в оригинал.  

Аз ви предлагам да продължим по това, защото има предложения и 

на други колеги и после, ако трябва, ще се върнем на предложенията на 

арх. Генов. Добре.  

Това е оригиналът на предложенията за решения на Общото 

събрание на колегата Генов. Това е неговият текст, без редакцията на 

комисията. Ако иска той да направи някакви обяснения, аз мога да ги чета. 

Това не е протоколът на нашата комисия. Това е, което преди това 

беше обобщен текст, набор, да речем, на същественото в тези 

предложения. Мога да ги чета и, ако искате, гласувайте този текст. Той 

трябваше да се гласува. Но това е редакция, която е направил арх. Генов. 

„Решения на Общото събрание на КАБ на 16.17.10.2020 г. 

1.За изпълнение изискванията на чл.13б, ал.1, т.6 (нова т.6 ОС 2020) 

Общото събрание на КАБ задължава Управителния съвет на КАБ в срок до 

01.12.2020 година да изготви и приеме образци за декларации - за наличие 

на конфликт на интереси, за свързани лица, определени в § 1 от ДР на 

Търговския закон и други необходими. Образците на декларациите да 

бъдат качени до 01.12.2020 год. На официалния сайт на КАБ и достъпни за 

сваляне от задължените да подават тези декларации членове на КАБ. 

Отговорник - Председателят на УС на КАБ.“ 

Започват подточките към тази точка, които аз бях написал по един 

ред – „а“, „б“, „в“…., сега ви ги чета в оригинал: 

„1.1.В срок до 20.12.2020 год. УС на КАБ да приеме решение, 

организира и качи на официалния сайт на КАБ подрегистри на централния 

регистър на членовете на КАБ - за регистриране на членове с декларирано 
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наличие на конфликт на интереси, за свързани лица, определени в § 1 от 

ДР на Търговския закон и други необходими. 

Отговорник - Председателят на УС на КАБ.“ 

Аз бях написал кратко: да се качи в регистъра. Това е точката. 

„1.2.В срок до 31.01.2021 год. постоянната комисия по регистъра да 

разгледа, утвърди и качи в съответните подрегистри подадените до 

20.12.2020 год. декларации - за наличие на конфликт на интереси, за 

свързани лица, определени в § 1 от ДР на Търговския закон и други 

необходими - както и да отрази в личните досиета на съответните членове 

на КАБ - подали тези декларации - както и в регистъра - качен на 

официалния сайт на КАБ. 

Отговорник - Председателят на постоянната комисия по регистъра. 

2.В срок до 31.01.2021 год. УС на КАБ - съвместно с наети юристи - 

да изготви и приеме предложение на КАБ до министъра на МРРБ за 

внасяне на проектозакон за изменение и допълнение на ЗКАИИП, 

регламентиращ начина и реда за свикване, правилата за работа и вземане 

на решения от Общото събрание (редовно и извънредно), Управителният 

съвет , Контролният съвет и Комисията по дисциплинарно производство на 

КАБ - заседаващи в режим на неприсъствен/дистанционен/ режим на 

работа - включително и при обявено официално извънредно (пълно или 

частично) положение в държавата поради влошена епидемиологична 

обстановка, природни бедствия и други подобни. 

Отговорник - Председателят на УС на КАБ.“ 

Тук това, което аз бях написал в решението на нашата комисия, сме 

го обсъждали на нашето събрание на нашата регионална колегия. Ако 

трябва да гласуваме това в нашия Устав, трябва да стане с мнозинство от 

2/3, както променяме Устава. Но, ако направим предложение за решение на 

нашето Общо събрание…. Става дума за неприсъственото и дистанционно 

повеждане на част от оперативните действия на ръководните органи на 

Камарата. Ако го вземем като решение с 50 процента плюс 1 глас на това 

събрание, то може да важи само за следващия мандат от четири години, 
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без да чакаме министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

промени закона, което няма да стане скоро. Ако решим това, ще стане сега 

и ще важи за следващите четири години. Аз така съм го разбрал, така е 

разтълкувано на обсъждането на такова подобно предложение на нашата 

регионална колегия от колежката Янка Сачкова, която е много веща в тези 

неща и тя предложи така да стане. Ако има друго предложение в залата, аз 

съм готов да ги обсъдим и да коригираме. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Пеев, може ли един въпрос 

само? Това предложение на колежката Сачкова съгласувано ли е с юрист? 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Аз казвам нашето предложение. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз затова съм направил тази редакция, 

понеже ние не можем да вземем такова решение тук, на Общото събрание, 

понеже то е противозаконно. Заседанията на Управителния съвет, на 

Контролния съвет, на Комисията по дисциплинарно производство са 

присъствени – така пише в ЗКАИИП. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Да, и предложението, което ние 

обсъждахме в контекста на Вашето предложение, колега Генов, беше, че 

ако го гласуваме като решение на това събрание с 50 процента плюс 1 

глас… 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Добре, дайте да вземем второ 

решение. Понеже с това ние задължаваме Управителния съвет да внесе в 

МРРБ решението на нашето Общо събрание, което да залегне в 

законопроекта, а да вземе отделно, второ такова решение, което вие 

предлагате, което….. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Не, аз нищо не предлагам. Аз казвам 

какво сме решавали….. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Добре, Вашата колегия предлага. То 

да влезе и да видим дали следващите четири години то ще бъде работещо. 

След като мине един път и през съда, ще разберем дали работи. 

АХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Ако позволи арх. Генов да обобщя. 
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АРХ. ПЕТЪР КИРЯКОВ: Аз не съм взимал отношение. Аз също 

съм от Регионална колегия – Стара Загора. Нямам нищо против 

предложенията и активностите. Но наистина трябва да се ориентираме към 

по-обтекаеми решения, които да оставим след това Управителният съвет 

да обмисли как точно да ги реализира. Има най-различни, по-елегантни 

решения. Това със ЗКАИИП е изключително неподходящо решение. Не 

може да го натрапваш на Общото събрание. Те ще решат как да го 

направят. Дори днес имаме предложение за промяна на Устава. Губим си 

времето, говорим едни и също нелепости. Ако чакаш министърът да ти 

реши въпрос, ще има от умрял писмо да чакаш. Те са направили една по-

обтекаема формула, която е много по-възможна. Моля ви се, стига едно и 

също да се приказва. Дайте да вървим нататък. Защо не разглеждаме 

Устава, който беше следваща точка? 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Искам думата за процедура. Уважаеми  

господин председател, използвам случая, взимайки думата за      

процедура, …… 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Аз си оттеглям предложенията до 

Общото събрание. Извинявайте, колега Аврамов. Оттеглям си и четирите 

предложения до Общото събрание. 

АРХ. ИВАН АВРАМОВ: Много благодаря. Доста разумно 

решение от Ваше страна. 

Уважаеми  господин председател, взимам думата за процедура, като 

използвам случая да Ви поздравя и с пожелание за успешна работа на 

бъдещия Управителен съвет.  

Процедурата е много проста. Моля, спазвайте приетия дневен ред 

по графика, който сме приели. Следва обедна почивка, а след това ще 

приемем точките по дневния ред, бюджета за 2021 г., изменения и 

допълнения на Устава и чак след това, колега Генов, ще разгледаме 

предложенията за решения на Общото събрание.  

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги 

,споделям напълно предложението на арх. Иван Аврамов. Само искам да 

ви кажа, че следва половин час обедна почивка и отново всички в залата, 

защото бюджетът ще го приемем с обикновено мнозинство, но за приемане 

на промени в Устава трябва да имаме квалифицирано мнозинство от 2/3. 

Има осигурена нощувка за събота за част от далечните колегии.  

Така че моля всички да останете и да завършим успешно работата 

на Общото събрание. 

Половин час обедна почивка и продължаваме по дневния ред.  

 

 

ВТОРА СЕСИЯ 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 

17 октомври 2020 г. 

(Начало 14,45 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, моля за 

пробно гласуване, което ще е и проверка на кворума. 

В залата присъстват 113 делегати. 

Ясно е, че имаме кворум за приемане на решения с обикновено 

мнозинство, но по отношение на Устава не можем да предприемем 

абсолютно никакви действия, защото ни трябва квалифицирано 

мнозинство от 188 гласа, а ние в момента сме 113 делегати. 

Продължаваме по дневния ред. 

10. Приемане бюджет на КАБ за 2021 г. Проект за решение: ОС 

на КАБ приема бюджет на КАБ за 2021 г. 

Бюджет на КАБ за 2021 г. към момента няма изработен. Аз ще 

предложа на Общото събрание следното решение:  

1. Новоизбраният Управителен съвет продължава дейността си по 

бюджетната рамка за 2020 г.  
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2. Общото събрание задължава Управителния съвет да изготви 

бюджет и на следващото Общо събрание през месец март или април той да 

бъде приет и да се работи по него. 

Тоест, да се върнем пак на събрания през март или април месец, 

които се оказват най-удачни и винаги ще правим само по едно събрание – 

отчет и приемане на бюджета. В момента няма готовност за бюджетна 

рамка. 

Подлагам на гласуване следното предложение: до края на 

финансовата година Управителният съвет да работи по бюджетната рамка 

за 2020 г.  

Моля, гласувайте това предложение. 

„Новоизбраният Управителен съвет продължава своята работа 

съгласно бюджетната рамка за 2020 г. Новоизбраният Управителен съвет 

да предложи бюджет на следващото Общо събрание, което трябва да се 

проведе март или април.“ 

В момента няма предложение за бюджет. Съжалявам много. 

Третото решение е: 

„Общото събрание не променя размерът на членската вноска.“ 

Това са три предложения.  

Първото е: „Управителният съвет продължава да работи по 

бюджетната рамка за 2020 г.“ 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 107 делегати: "за"- 104, "против" – 2, "въздържали 

се" - 1.  

Предложението се приема. 

Всъщност Управителният съвет ще работи според бюджетната 

рамка за 2020 г.  

Второто предложение е: 

„Общото събрание задължава Управителния съвет да изработи 

бюджет за 2021 г., който да бъде предложен за гласуване и приемане на 

следващо Общо събрание през месец март или април.“ 
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Имате думата, колега Иванов. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Моето питане е следното. По 

принцип говорихме за дистанционно или по някаква такава опция. Ако 

през март или април мерките останат, не рискуваме ли с това 

предложение? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Съжалявам, 

нищо не можем да направим към момента. 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Тогава другото предложение е поне 

да има – арх. Сивкова спомена – финансов правилник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Точно така и 

трябва да се работи до изработването на бюджета според приетия 

финансов правилник. Сега работим по бюджетната рамка 2021 г. Ако 

някой е в състояние в момента да предложи бюджет, но не виждам начин. 

Съжалявам много, но ще изработим бюджет и ще го приемем март месец. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Извинявайте, но понеже бях  

спомената. Да си влезем в Устава  чл. 56, ал. 7 – изработва се финансов 

правилник, който да показва финансовите правила, подлага се на дискусии 

в регионалните колегии и се одобрява от Управителния съвет. 

Финансовият правилник, който е в момента, той изобщо не е действащ 

вече, защото всички правила в него са обезсилени предвид новите правила, 

които по Ваше предложение, арх. Милков, бяха приети на събранието от 

2015 г.  ли беше, не помня. Спешно трябва да се изработи нов финансов 

правилник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Съгласен съм. 

Предложението ми е: „Общото събрание задължава Управителния съвет до 

месец март да изработи бюджет, който да бъде приет на следващото Общо 

събрание.“ Друг изход не виждам. И това си е абсолютно ангажимент на 

председателя, който ще възложи веднага изработването на така наречения 

финансов правилник. Трябва да имаме изключително ясни и точни правила 

за работа. По това две мнения няма. Другото е, че трябва спешно да се 

избере Комисия по бюджет и финанси от Управителния съвет, която да си  
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влезе в ролята и да си изпълнява задълженията. Това са неща, на които аз 

като председател ще държа. 

Сега ви моля да приемем следното решение: 

„Общото събрание задължава Управителния съвет да изработи 

бюджет за 2021 г. и да го предложи за приемане на следващото Общо 

събрание през месец март или месец април.“ 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 153 делегати: "за"- 148, "против" – 3, "въздържали 

се" - 3.  

Предложението се приема. 

Благодаря за доверието, което гласувахте на Управителния съвет да 

работи няколко месеца без бюджет, докато състави новия. Уверявам ви, че 

няма да има злоупотреби и че ще бъде изработен финансов правилник. 

Арх. Христов, имате думата. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз искам да предложа едно решение 

за гласуване от Общото събрание, докато има кворум все още. 

В отчета на ресор „Практика“ за миналия мандат стана въпрос за 

застраховките „Професионална отговорност“ за цялата Камара. Имаме 

решение на Управителния съвет и прието предложение за застраховка за 

ІV категория от Булстрат Виена Иншурънс груп, която е в рамките на 7,50 

лв. на член или общо 33 000 лв. за първата година. 

Моето предложение за решение е Общото събрание да потвърди 

сключването на такава застраховка със срок от 3 години, започвайки от 

2021 г. и с премия 33 000 лв. за първата година. 

Това е моето предложение за гласуване в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, чухте 

предложението. Това всъщност е продължаване на добрите практики от 

стария Управителен съвет. Мисля, че ІV категория е една масова 

категория, по която голяма част от нас проектират и е на значително 

облекчение. А пък по-високите категории всеки ще си прави индивидуална 

застраховка. 
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Подлагам на гласуване следното решение: 

„Общото събрание приема предложението за сключване на 

индивидуални застраховки за всички членове на Камарата за тригодишен 

период с Булстран Виена Иншурънс груп.“ 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 162 делегати: "за"- 154, "против" – 3, "въздържали 

се" - 5.  

Предложението се приема.  

Нещо хубаво, което Управителният съвет е правил досега, го 

продължаваме като добра практика. 

Другото решение, което трябва да гласуваме, е следното: 

„Общото събрание реши за следващата финансова година да не 

бъдат повишавани членските вноски. Остават в същия размер“ 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 152 делегати: "за"- 138, "против" – 19, "въздържали 

се" - 4.  

Предложението се приема. 

Давам думата на председателя на Комисията по избора, който иска 

да обяви списъка, първо, на избрания Управителен съвет. 

АРХ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ:  Ще прочета имената: 

  1. арх. Мартин Христов   

  2. арх. Атанас Ковачев  

  3. арх. Мирослав Бойчев 

  4. ландш. арх. Александър Недев 

  5. ландш. арх. Веселина Калайкова 

  6. арх. Мартин Микуш 

  7. арх. Константин Пеев 

  8. арх. Константин Димов 

  9. арх. Борислав Борисов 

10. арх. Емил Стоянов. 

Избраната резерва е арх. Юлия Железова. 
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Честито, колеги, и успешна работа. (Ръкопляскания.) 

Сега моля, покажете окончателния списък на Контролния съвет. 

След отвода на арх. Язов съставът е следният: 

1. арх. Николай Баровски 

2. арх. Христо Венков 

3. арх. Банко Банов 

4. арх. Пламен Генов 

5. арх. Петър Стрясков 

6. арх. Христо Чепилев. 

Честито, колеги. Наслука и ползотворна работа на Контролния 

съвет. (Ръкопляскания.) 

Моля председателят на Контролен съвет да заповяда за кратко 

обръщение, поздрави. Да му пожелаем успешна работа. 

Давам думата на арх. Костадин Христов. Благодаря Ви, колеги. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, благодаря за 

подкрепата от всички в залата. Надявам се заедно с целия Контролен съвет 

да оправдаем доверието, което ни оказвате. Да не се изложим.  

Искам да направя едно съобщение. Ако не възразявате, бих 

помолил избраните членове на Контролния съвет и членовете на 

досегашния Контролен съвет за кратка среща, защото за мен много важна е 

приемствеността  между съставите и се надявам да откликнат и да се 

видим във фоайето. Благодаря. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Ако има колеги 

отвън, във фоайето, поканете ги да влязат, защото можем и да съберем 180 

и няколко човека.  

Искам да направя само едно-единствено предложение по точката за 

Устава. Във връзка с цялата тази пандемична обстановка може да имаме 

проблеми с провеждането на Общото събрание през пролетта, същите, 

каквито са и сега, а може да са и по-лоши. Законът за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ви дава 

правото, там е казано, че редът и начинът за провеждане на Общо 
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събрание, заседание на Управителния съвет и т.н. се уреждат с Устава. 

Няма промяна в закона, няма промяна в Устава. Уставът урежда реда и 

начина за провеждане на Общите събрания.  

Затова моето предложение, ако съберем кворум, да гласуваме това 

предложение, че Общото събрание предлага следните помени в 

провеждане на общите събрания. Те могат да бъдат редовни присъствени и 

заседания онлайн. Ако това решение бъде прието, Управителният съвет и 

лично арх. Мартин Христов поемат ангажимента да изготвят цялата 

платформа, с която може да се провежда едно онлайн заседание на Общото 

събрание. 

Затова много ви моля, влезте всички в залата. Още един път да 

проверим кворума.  Моля, гласувайте още един път за проверка на 

кворума. 

Има думата арх. Данчев. Заповядайте, арх. Данчев. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ:  Колеги, извинявайте. Тук стоят 90 

процента от можещите да гласуват. Не може ние, възпитаните и 

търпеливите, десет души да ни разиграват. Ако ги изчакаме две минути, аз 

ще изляза вън, мен да ме чакате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Въпросът е да 

има кворум.  

Има думата арх. Костадинов. 

АРХ. КОСТАДИНОВ: Уважаеми колеги, ако ние днес не приемем 

това решение Управителният съвет да може да заседава онлайн, аз не 

виждам как ще работи този Управителен съвет в следващата година. От 

личен опит зная, че това е абсолютно невъзможно. Затова арх. Василева, не 

знам дали е тук, нейното мъдро предложение доведе до тази ситуация. Тя 

си е заминала вече. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: И аз благодаря. 

В залата има 190 делегати. 

Колеги, ето го решението. Кратко и ясно, едно-единствено. Колеги, 

запознахте ли се? Предлагам чл. 24а, ал. 1, 2 и 3 да ги гласуваме  ан блок. 
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Моля, гласувайте това предложение. Формулирам решението. 

ХХ общо събрание на Камарата на архитектите в България приема 

следното решение за изменение на Устава: 

Създава се чл. 24а: 

„Чл. 24а. (1) Всички органи на Камарата на национално и 

регионално равнище, постоянните и временните комисии и работните 

групи към тях могат да провеждат събрания и заседания дистанционно 

(онлайн) чрез видеоконферентна връзка или уебплатформа, която 

осигурява пряко и виртуално участие в обсъждането и вземането на 

решение и гарантира установяването на самоличността при спазване на 

съответните изисквания за кворум, мнозинство и начин на гласуване, 

установени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, Устава и правилниците на съответните 

комисии и работни групи. 

(2) Свикването на събранията и заседанията по ал. 1 се извършва с 

писмена покана, изпратена по електронен път на електронната поща на 

съответните лица, последно заявена в регистрите на Камарата, в 

установените срокове. 

(3) Поканата за свикване на Общо събрание на Камарата и Общо 

събрание на регионалната колегия се публикува и на интернет-страницата 

на Камарата.“ 

Това е предложението. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: „… гарантира установяването на 

самоличността, както и защита на тайния вот“ – понеже имаме вот, който 

трябва да бъде гарантиран, че няма манипулации, а също имаме и 

гласувания, които са с таен вот. В смисъл, че гарантира защита изобщо на 

вота на гласуването. След „тайния вот“ другото си остава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: „ …и защита на 

вота при гласуването….“ 

Благодаря много. 

С тази поправка предлагам да гласувате, колеги, моля. 
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Моля, гласувайте. Колеги, не искам да налагам мнение и да се 

опитвам да ви манипулирам, но все пак помислете в условията на една 

пандемия какво бихме правили.  

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, от името на София – 

град, си позволявам и аз да ви помоля., ние си връзваме ръцете и не можем 

да работим. Ако някой от тези 13-те колеги е неориентиран или няма 

позиция или по случайност не иска да заема такава, имайте предвид, че 

това ще ни блокира работата. Благодаря. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: И не става дума 

за практика. Става дума само за чрезвичайни събития. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Арх. Милков, нека тогава да направим една 

корекция и да запишем, че това ще става само в извънредни случаи.  

Тогава може би ще съберем гласовете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Разбира се, че 

няма да е практика. Това е само за извънредни случаи. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Нека да го запишем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Може, казано е, 

че може да провежда. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Може в извънредни случаи. Да го добавим 

просто като текст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Ще го добавим в 

предложението за Устава. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Извънреден случай е намаляване 

парите на Камарата. Така че е хубаво да стане по-неизвънредно това нещо. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Арх. Милков, мога ли да 

предложа една редакция. Първо, това нещо да не важи за Комисията по 

дисциплинарно производство. Там не може да се провежда по този начин. 

Второ, в самия текст на члена да говорим за извънредно положение или 

извънредна ситуация. Ако бъде така формулиран, според мен повече ще 

може да се гласува. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Мисля, че 

текстът беше за извънредни случаи. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: В текста няма никакви 

извънредни случаи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Покажете още 

един път текста. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Тук нямате дума за 

извънреден случай. Пак казах, че един от националните органи няма как да 

го прави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, арх. 

Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Може ли да направя предложение за 

корекция на текста?  

„…работните групи към тях могат да провеждат събрания, 

заседания по изключение дистанционно чрез видеоконферентна връзка…“ 

и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, арх. 

Пеев. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, нека да не се правим на 

юристи. Аз харесвам колегата Генов. Да приемем по принцип текста, да го 

прегледат юристи, да го съобразят с другите подобни устави, за да не се 

правим на юристи. Ако има юрист тук, да го прецизира тогава, защото аз 

не съм специалист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Има думата арх. 

Костадинов. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ:  За да го прегласуваме отново, 

трябва да има редакция.  

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Ако е написан текстът от юрист, ние 

не трябва да променяме нищо, защото после пак ще има проблеми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, адв. 

Ушакова, обяснете го професионално. 
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АДВ. ЕМИЛИЯ УШАКОВА: Здравейте. Текстът е писан от мен 

въз основа на предложение на Управителния съвет и разисквания в 

Управителния съвет. „По изключение“ е много общо и е спорно какво ще 

бъде това изключение. Тоест, трябва да се дефинира. Така че „могат“ 

означава, че по предложение на този, който свиква съответното събрание, 

то ще бъде свикано онлайн. Тоест, този, които има правомощията да свика, 

има право да определя начина – дали дистанционно или присъствено. 

Всичко останало е доста субективна преценка. В правомощията на Общото 

събрание е, разбира се, да промени формулировката и да решите само в 

извънредни ситуации като тази с епидемия да повеждате такива събрания. 

Това е по решение на Общото събрание. 

Така че вие имате възможност да промените текста. Но всички 

изключения трябва да се дефинират, за да се знае кога можи и кога не 

може в такива изключения да се провеждат заседания. 

Освен това бих искала да кажа, че за мен решението е прието, тъй 

като законът изисква квалифицирано мнозинство от  2/3 от гласовете. Така 

че това също трябва да се има предвид. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: От Регионална колегия – Пловдив, 

предлагаме нова редакция, която да се гласува отново, която е много 

кратка: 

„Всички органи на Камарата на национално и регионално равнище, 

постоянните и временните комисии и работните групи към тях, с 

изключение на Общите събрания на Камарата, ….“ и продължава текстът, 

който беше предложен. 

Общо събрание на Камарата не може да се провежда дистанционно. 

Разберете го. Има гласуване, има гласуване с бюлетини и т.н. Ако се 

гласува тази редакция, тя е по-приемлива и може да се приеме и да мине в 

това заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Предложението е 

без онлайн Общо събрание. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Точно така. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Има думата арх. 

Йотов. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Ландш. арх. Недев каза, че не може 

Комисията по дисциплинарно производство да взима решения онлайн, с 

което аз не съм съгласен, защото решенията на Комисията по 

дисциплинарно производство не са административен акт, но решенията за 

налагане на дисциплинарно наказание, което взима Управителният съвет, 

са вече административен акт. И понеже съм коментирал този въпрос с 

юридическия ни консултант адв. Казармов, неговото мнение е, че след като 

в общата правна уредба този въпрос не е уреден, рискът е голям 

Управителният съвет да накаже някого и след това да падне решението 

веднага в съда при обжалване.  

Така че може би да има някаква редакция, че решенията, свързани с 

дисциплинарните нарушения и наказания, да не могат да бъдат онлайн 

взимани.  

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: Мога ли да направя само една реплика? 

Става въпрос за заседания, а не за решения. Може това да е редакцията. В 

смисъл защо КДП да не заседава онлайн? 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, не съм юрист, но това го 

обсъждахме, защото тази поправка и нашата колегия я предложи. 

Предлагам ви да добавим една ал. 4: 

„(4) Всички събития – заседания, събрания – се провеждат по 

избран от Управителния съвет начин.“ 

Проста работа. И Управителният съвет ще прецени в зависимост от 

нагласата на колегията, от условията в страната дали да бъде присъствено, 

ако искат да се съберат колегите, дали да бъде онлайн. Ако се налага да се 

проведе Общо събрание онлайн, то самото събрание може да стане, а 

гласуването може да стане физически на всяко едно място с урни. Няма 

никакъв проблем да се изпратят по пощите от регионите, ако не пътуват 

колегите. Това предлагам – ал. 4 – Управителният съвет решава по какъв 

начин да се провеждат съответните заседания, събрания и т.н. 
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Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, съгласни 

ли сте да добавим тази последна четвърта алинея, че начинът на 

провеждане на заседанията или на Общо събрание и по работни групи се 

определя от Управителния съвет? 

Имате думата. 

АРХ. ХРИСТИНА ПЕТРОВА: Много моля да простите 

техническата ми неграмотност. Да помоля по-грамотните колеги пред 

общото събрание да пояснят как се гарантира тайната на вота при условие  

на дистанционно участие. Това – веднъж. 

Второ, мисля, че при днешното трикратно броене на физически 

бюлетини не виждам какво пречи да се регламентира дистанционно 

участие при липса на таен вот, освен ако и други някакви обстоятелства не 

изискват физическо присъствие, и само тогава да се изисква физическо 

присъствие – когато в събранието ще се провежда таен вот. Благодаря. 

Моля наистина за пояснение. Наистина не ми е ясно. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Има думата арх. 

Мартин Христов. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ:  Колеги, таен вот се налага, когато 

избираме органи при изборни събрания. Това е веднъж на четири години. 

Обикновено на отчетните събрания се гласува явно. От известно време 

гласуваме с тези електронни устройства, естествено, може да се 

организира таен вот онлайн, но всеки остава с едно усещане, че може би не 

е съвсем таен.  

Имаше предложения, когато говорихме за организирането на това 

Общо събрание, да се направи таен вот по пощата. В някои държави 

президент избират по този начин. Идва в плик, вторият плик е празен, 

вътре е бюлетината, която е получена по е-mail и по този начин се 

гарантира тайният вот. Повече време отнема докато пристигнат, но това е – 

пак казвам – веднъж на четири години. Всичко друго става онлайн много 

лесно и елементарно с това, което имаме в момента. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, арх. 

Дечев. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ – Регионална колегия – Плевен: Само да 

допълня колегите. Това, което коментираме вече половин час, няма 

никакъв проблем да се направи онлайн заседание и общо събрание, стига 

да не е изборно. Така че, ако това се запише, е достатъчно. Изборното 

събрание се прави веднъж на четири години и тогава само ще трябва таен 

вот. Разбира се, ако това се регламентира в Устава, ние можем да направим 

и дистанционно изборно събрание с таен вот, но трябва да е фиксирано в 

Устава. Това е, просто се една лека поправка всичко останало може да 

стане дистанционно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, има ли 

други предложения? Аз се обръщам отново към вас с добавката на ал. 4, че 

по решение на Управителния съвет могат да се провеждат онлайн 

събрания, даже можем да добавим „без отчетно-изборни“, ако толкова ви 

плаши. Но аз се притеснявам, че в близките една – две години, че можем да 

си блокираме работа. Затова ви моля с това предложение, че 

Управителният съвет решава формата на провеждане на едно заседание, да 

го гласувате всички. Никой няма да злоупотреби, още повече, че в 

Управителния съвет са председателите на колегиите и 11 директно избрани 

от вас. 

Моля, гласувайте с тази поправка – създаване на ал. 4, в която се 

казва, че Управителният съвет определя формата на заседанията и на 

Общото събрание. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Арх. Милков, разделете на две 

гласувания за заседания на Управителния съвет и отделно на общо 

събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Предлагате един 

път да гласуваме за Управителен съвет, комисии и работни групи и втори 

път – за общо събрание? Добре. 

Всъщност ние сега трябва да направим ново решение. 
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Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Техническо решение. Трябва да се 

оформят два отделни текста, защото иначе няма да бъде валидно 

решението за промяна в Устава. Ако приемем отделно за общо събрание, 

отделно за Управителен съвет като формулировка, това не е решение за 

промяна в Устава. 

Просто нека да са два текста copy-paste – единият да е за общо 

събрание, другият да е за Устава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Тоест, чл. 24а за 

общото събрание, 24б за заседания, комисии и работни групи. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Арх. Милков, изказах едно съображение, 

по което исках да се вземе отношение. Никой не взе отношение и Вие не го 

коментирахме. Няма израз в това, което казах да се промени нещо. При 

това положение аз ще гласувам против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Вие казахте, че 

за КДП не е проблем да прави онлайн заседания. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Аз казах, че Управителният съвет, 

взимайки решенията за налагане на дисциплинарни наказания онлайн, са 

укорими и лесно ще падат в съда. Но това не го виждам в предложението 

за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Разбрах, 

предложенията за наказания не могат да бъдат приемани от Управителния 

съвет на онлайн заседания. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Ако го има този текст, ще го подкрепя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Чл. 24а да бъде 

без приемане на решения на КДП. Трябва и да има „….решения на 

Управителния съвет по предложения на КДП за наказания не могат да 

бъдат вземани онлайн.“ 

АРХ.  …….: Извинявайте, може ли да взема думата? 

Предложението ми е процедурно. Съгласно чл. 20, ал. 2  на закона ние 

предложението вече го приехме. Прочетете чл. 20, ал. 2 на закона и ще 
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видите, че ние предложението го приехме. Защо се занимаваме с тези 

празни неща в момента. Аз ще кажа, че Комисията по дисциплинарно 

производство съвсем спокойно може да не взема тези решения на онлайн 

заседания, щом знае, че не може да ги взема. А пък, като има да взема 

други решения, да си ги взима. Ние не можем в Устава да напишем минута 

по минута как да живее всеки от нас всеки ден. Може ли такова нещо? 

Занимавате ни с празни неща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Има думата арх. 

Йотов. 

АРХ. РУМЕН ЙОТОВ: Извинявайте, колега, става въпрос за нещо 

съвсем различно. Не за решенията, които взима Комисията по 

дисциплинарно производство, а решенията, които взима Управителният 

съвет за налагане на дисциплинарни наказания. Нали Уставът е затова – да 

конкретизира начина на работа на съответните органи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Предлагам да 

запишем ал. 5 – решения на Управителния съвет за наказания по 

предложение на КДП не могат да бъдат вземани на онлайн заседания – 

кратко и ясно. 

„Решения на Управителния съвет за налагане на дисциплинарни 

наказания не могат да бъдат вземани на онлайн заседания.“ 

Колеги, подлагам тази последна редакция на гласуване и пак ви 

припомням. За да бъде прието, трябва да имаме 188 гласа „за“. 

АРХ. МАРИЯ КОЗОВСКА: Това не може да бъде решение на 

Общото събрание. Така, както е записано, означава, че това се приема. Аз 

затова ви предложих да гласуваме отделно за Управителен съвет и отделно 

за Общо събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Извинявайте, 

арх. Козовска, но аз го предлагам за гласуване цялостно. Апелирам към 

всички, крайно време е да приемем едно такова решение и малко да си 

развържем ръцете в по-сложна обстановка. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували общо 191 делегати: "за"- 172, "против" – 13, "въздържали 

се" - 6.  

Благодаря на всички колеги и ви гарантирам, че правата на 

колегията, особено спрямо общите събрания няма да бъдат нарушени и 

няма да се злоупотребява с онлайн събранията. 

Само искам да направя едно съобщение. Понеже вън има опашка за 

връщане на устройства, устройствата ще се връщат от момента, в който 

обявим край на събранието срещу подпис. Също така моля техническите 

секретари да окажат съдействие на колегите, които приемат устройствата. 

Има думата арх. Василев. 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Извинявам се, арх. Милков, но понеже 

не сме категорично сигурни, че е прието решението, а с такова 

впечатление останахме всички, каква е нужната бройка, за да бъде прието? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Моля за още 

едно разяснение за кворума, защото това е вечният спор на всяко общо 

събрание – от гласовете или от регистрираните. 

АДВ. ЕМИЛИЯ УШАКОВА: Аз обясних и преди малко, че 

ЗКАИИП изисква за приемане на изменение в Устава квалифицирано 

мнозинство от 2/3 от гласовете. Няма изискване от регистрираните 

делегати. Освен това в закона е предвиден падащ кворум при провеждане 

на общите събрания. Така че в рамките на двудневно заседание не може да 

бъде осигурено непрекъснато присъствие на 230 делегати при положение, 

че се връщат и устройствата. Така че това е моето становище.  

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: Да, да. Аз подкрепям колежката. На 

практика в момента, особено, след като са върнати устройствата, 

официално са върнати, те са се подписали, че са напуснали, кворумът ни е 

паднал до 248 човека, официално регистрирани. Комисията по 

регистрацията го е констатирала. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ:  Госпожо Йотова, обявете официално 

колко е кворумът на нашето Общо събрание. Защото някаква била казала, 

че 50 устройства били върнати, значи са дерегистрирани…. Вчера в 18,00 
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ч., когато започна гласуването, официално регистрираните делегати на 

нашето общо събрание бяха 281. Кажете колко в момента са официално 

регистрираните делегати. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: 248 са към днешна дата официално 

регистрираните делегати, когато започна заседанието – втората част. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: А към момента на гласуването? 

Защото заседанието започна преди…. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: 248. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: 248 са регистрираните кандидати, 165 

гласа е квалифицираното мнозинство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, арх. 

Козовска. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: До момента винаги сме 

приемали, че регистрацията е тази, която е общата регистрация и при 

приемането на Устава не трябва никога да има падащ кворум. Това с 

падащия кворум не съществува при приемане на промяна в Устава. Вие в 

момента ни броите, че имаме падащ кворум. Няма такова положение при 

приемане на промени в  Устава.  

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: Те официално са напуснали. 

АРХ. МАРГАРИТА КОЗОВСКА: Разбирам. Но те в началото са 

били регистрирани. Независимо че официално са напуснали, ние трябва да 

смятаме, че имаме падащ кворум в момента. А такова нещо няма. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: В закона пише „от гласовете“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, на всяко 

общо събрание винаги спорим, когато говорим за Устава, какво е 

квалифицирано мнозинство – 2/3 от регистрираните в началото на Общото 

събрание или 2/3 от гласовете, както пише в закона. Винаги се получават 

различни юридически тълкувания. Едни го тълкуват така, други го 

тълкуват по другия начин.  
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Аз поемам риска, моето мнение е, че трябва да гласуваме с 2/3 от 

гласовете, а не от регистрираните и приемам риска някой колега да го 

обжалва. Но нямаме никакво повече време за дискусии. 

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Арх. Милков, за да сте прав, има си 

комисия, която комисия трябва да излезе със съответен документ колко 

души в момента са гласовете. Ние нямаме такава официална цифра, ние 

имаме само нещо казано. Трябва да има документ за това нещо, което се 

издава от съответната комисия. 

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: Имаме Комисия по регистрацията, която 

има официален протокол, който официално …. 

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Говоря за протокол за хората в момента, 

а не онзи протокол – старият.  

АДВ. ЦВЕТА ЙОЦОВА: Точно така. Не, той не е стар.  

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ: Ако имате нов, ОК, нямам нищо против. 

Тогава е ОК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Давам думата на 

Комисията по регистрацията. 

АРХ. ЦВЕТА ЖЕКОВА: Колеги, съобщавам Протокол № 1 на 

Комисията по регистрацията. Говорим за вчера. Първо, обявената по 

регламент регистрация е удължена, след което са регистрирани от 355 

делегати 283, един е напуснал още вчера събранието по неотложни 

причини. Затова, тъй като не е било започнало гласуване, окончателният 

брой на редовните делегати се приема да бъде 282. Говорим до днес до 

15,00 ч. Към днешна дата към 15,00 ч. са напуснали 34 човека, като са 

върнали устройствата за гласуване и са се подписали, че напускат 

събранието. Остават 248 редовни делегати на събранието. 

Квалифицираният кворум от тези 248 редовни делегати е 165 човека. 

Необходими ли са още разяснения? 

АРХ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Три мандата съм бил в тази 

избирателна комисия и циркът винаги е един и същи. Циркът започва с 

това кога ще спрем да регистрираме делегатите, да заключим вратите. 
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Оттам този кворум варира всеки път. От 120 човека има едни фантома, 

които се появяват до края на деня. Сега в момента тези фантоми, които са 

дошли вчера до 18,00 ч., са изчезнали и ние сега в момента се чудим къде 

са тези хора и дали е законно или не. Разбирам, че официално са 

напуснали, но, реално погледнато, тези, които вършат работа, са тук и само 

се тълкува сега къде са, защо са.  В момента ги няма хората, имаме 

гласуване и аз подкрепям това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, обявявам 

решението за прието. Разчитам на Контролния съвет, който да ни 

подкрепи. 

Имате думата арх. Христов. 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: За съжаление Контролният съвет 

не може да ви подкрепи, защото няма такава процедура – дерегистрация на 

делегати. По приетия регламент заседанието се закрива в 17,00 ч. днес. 

Имаме приет регламент, че тогава ще имаме проверка на кворума и който 

не присъства на тази проверка, по приетия регламент трябва да заплати 

своите разходи за пътни. Това, че някои колеги са си тръгнали по-рано и са 

си върнали устройствата, които са получили срещу подпис, не ги прави 

дерегистрирани.  

Благодаря за вниманието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, арх. 

Данчев. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ: Колеги, искам да задам един въпрос  с 

моята средна интелигентност. Нека юристите да ми отговорят по 

документи, за да не станем жертва утре на съдебни искове и да ставаме 

зарезил, по документи каква регистрация имаме на събранието на 

Камарата. В момента по официални документи имаме ли допълнителна 

регистрация с нова цифра. Питам, въпросът ми е чисто риторичен. Питам 

един ли път се прави регистрация или се прави два пъти или трети път 

регистрация, което граници с падащ кворум. Питам юристите колко 

регистрации се правят на това събрание и коя е валидната за нашето 
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гласуване. Поставяте на пачи яйца новото ръководство. Утре ще бъде на 

течение. Извинявайте. Това се казва падащ кворум по моите разбирания. 

Да ми се отговори ясно и конкретно. Кой ще отговори каква е 

регистрацията на това събрание – не по часове, не по нищо, официалната 

за протоколите. Протоколите се одобряват където трябва. 

АДВ. ЕМИЛИЯ УШАКОВА: Има една регистрация и има падащ 

кворум при провеждане на заседанията. Една регистрация на делегатите. 

Но решенията се приемат с 2/3 от гласовете за промяна в Устава. Това 

мисля, че е ясно.  В момента присъстват 191 делегати, 191 са ви гласовете. 

За 2/3 има даже в повече. Това е моето становище.  

АРХ. СВЕТОСЛАВА КОЛАРОВА – Добрич:  И аз имам един 

риторичен въпрос към цялата зала. Днес събранието трябваше да започне в 

9,00 ч. Ние реално започнахме да работим в 15,00 ч. Какво чакахме цял ден 

– не мога да ви кажа. За мен беше на практика тенденциозно това, че 

накарахме тези 40 човека да си тръгнат. Аз също бях на ръба да си тръгна. 

Целият ден ние нищо не свършихме и сега броим десет гласа. В крайна 

сметка искаме ли да работи този Управителен съвет или не искаме?  

Много ви моля, колеги, стига сме бойкотирали. Не знам днес кой 

бойкотира събранието, но ние нищо не свършихме до 15,00 ч. и сега броим 

пет гласа. Нека залата да направи така, че новият Управителен съвет да 

работи. Много ви моля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Благодаря.  

Колеги, в закона ясно е казано – 2/3 от гласовете и никой не е 

говорил някъде за 2/3 от регистрираните. 

Затова обявявам решението за прието. 

Благодаря на всички колеги, които останаха и гласуваха. 

Продължаваме по дневния ред. Останаха предложенията за 

решения на Общото събрание. Моля председателя на комисията да ги 

презентира на екрана и искам да бъдем много делови и да приключим 

колкото се може по-рано. 

Заповядайте, арх. Пеев. 
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АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, продължавам с протокола 

на Комисията по решенията – т. „Г“: 

„Г. КАБ да финансира изработването на нови проекти за закони и 

нормативни документи в сектор строителство и във взаимодействие с 

КИИП, КСБ и да лобира за тяхното приемане в Народното събрание, като 

на първо място това да бъде ЗУТ и ЗОП.“ 

Съгласни ли сте това да остане като решение? Дайте следващата 

страница. 

Предложение на арх. Марин Бакалов: 

„Общото събрание на КАБ е следвало  и следва да спазва 

законовото изискване за мандатност на органите на национално ниво на 

КАБ – Управителен съвет, Контролен съвет и КДП, изброени в чл. 15 от 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране. Членовете на тези органи нямат право да бъдат избирани за 

трети мандат, в който и да е от тях, ако преди това са били два 

последователни мандата в някой друг от тях.“ 

Мисля, че това го има в Устава, но не знам колегата Бакалов защо 

го добавя. Ако е тук, да каже. Добре, да остане така, щом го няма в Устава. 

Предложение на Регионална колегия – Пловдив: 

„От схемата за разпределение на финансите да отпадне правото за 

консолидиране (конфискуване) на остатъците от парични средства на 

регионалните колегии в края на всяка година.“ 

Има ли становище? Съгласни ли сте? Това ще се гласува и става 

решение. За следващите четири години ще бъде така. 

Предложение на арх. Владимир Митов. Свързани са с конкурсното 

начало и наказанията на колеги, които са представители в журита за 

актуални конкурси. Това е текущо. 

Няма други. Това са предложенията, които са постъпили.  

Владо, казах ти. Конкретни случаи Общото събрание няма да 

обсъжда. Няма да се занимаваме с всеки конкурс. Тук става дума за 
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принципи, а не за конкретен конкурс на университет или на детска 

градина. 

АРХ. СЛАВЧО ШАХПАЗОВ: Колега Пеев, най-малко Вие имате 

право да пледирате в случая за принципи. Така че, моля Ви, включете 

цялото предложение, защото то касае цялата колегия, която в момента 

присъства тук. Не си позволявайте да прередактирате и да цензурирате 

предложенията на колегите. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре. Колега, Вие кой сте, 

извинявайте, че не си спомням. А, Вие сте арх. Шахпазов, извинявате, дето 

има прокурорска проверка по някакъв конкурс. Но това е казус за КДП, не 

е за Общото събрание. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз не мисля, че в момента е време да 

се губи времето на Общото събрание с конкретни казуси, при положение, 

че 200 човека не са запознати с това нещо. Добре е да се вземат принципни 

решения. Аз на вас ви обясних какво е моето мнение. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Нашият текст е много кратък и той 

ще запознае присъстващите с тези два казуса. Те са много кратки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Моля, едно по 

едно да се гласуват. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги,  с колегата Мартин Христов 

предлагаме да се гласуват едно по едно решенията. Искате ли да ги върна? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, наистина 

да се гласуват едно по едно, защото някои от решенията не можем да ги 

приемем ан блок. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Моля,  господин председателю,  

процедурно предложение. Общото събрание да ми позволи да прочета 

нашия проект за решение, тъй като той е много кратък и ще запознае 

изключително бързо и изключително кратко тях с двата казуса. А те, тъй 

като са два и си приличат, са принципни и трябва да бъдат сведени до 

знанието на Общото събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колега, аз го 

прочетох и бих Ви помолил да формулирате вашето предложение т. 1 и 

т. 2. Точка 2 е ясна, там по ЗОП работим за конкурсите. Но т. 1 бих Ви 

помолил да не е за конкретния случай. Да го формулирате по-точно, че 

участниците от КАБ, представители на КАБ в архитектурните конкурси 

носят отговорност за своите решения пред Камарата. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Това би трябвало да е конкретен 

принцип, който да не го поставям сега на обсъждане. Ние говорим за два 

конкретни случаи, които са скандални, които съм описал извънредно 

кратко и които просто е важно да бъдат сведени до знание на колегите. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Колега, това са случаи, които 

изискват особено задълбочаване. Не знам има ли време 200 човека да 

разберат за какво става въпрос. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Моля да ги гласувате. Напротив, 

изключително прости са.  Добре, става дума за два случая. Първият   

случай … 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Освен това другата страна също е 

редно да се изкаже. Така че не мисля, че е редно да губим времето на 

цялото Общо събрание. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Това не е губене на време. Моля да 

ми разрешите да се изкажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колега, разбирам 

Ви напълно. В Камарата се занимаваха с двата конкурса. Знам, че има 

прокурорска проверка, че Вие или арх. Шахпазов е подал в 

прокуратурата… 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: В случая не става дума за 

прокурорска проверка. В случая става дума за поведението на 

представителите на Камарата в журито. Камарата изпраща представители в 

журито, които след това погазват изискванията на нормативната база, 

законовите изисквания  и изискванията на заданията. И това се е случило и 

в двата случая – в конкурса за детска градина в Горна баня и за конкурса за 
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нова шестетажна сграда на МУ – София. Затова моля да бъда изслушан. 

Много е кратко. Вече щях да съм го прочел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Не, колега, много 

е дълго, прочетох го. Няма смисъл. Подайте жалбата до КДП и търсете 

отговорност. Моля Ви, въпросът не е за Общото събрание. Не можем да го 

решим. Кой от колегите ще се произнесе по него? 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Ако Общото събрание не може да го 

реши, никой не може да го реши. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз мога да Ви 

кажа, че Общото събрание може да приеме решение, че всеки участник в 

жури, представител на КАБ, носи отговорност за своите действия. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Това е принципно положение, което 

не може да бъде заложено от Общо събрание, тъй като то е принципно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Разбирам Ви 

напълно, и аз съм губил конкурси нечестно и от обществени поръчки съм 

отпадал нечестно. 

Колеги, ако имате някакви въпроси? Съжалявам много. Това не е за 

Общото събрание. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Подложете го на гласуване. Ако 

общото събрание откаже, аз няма да настоявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Има ли го Вашия 

текст качен? 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Предал съм го преди няколко часа на  

господин Пеев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Искам да 

направя процедурно предложение. Нека колегите да гласуват дали Общото 

събрание да гласува дали да го изслушаме или да продължаваме по-

нататък. Това ми е предложението. 

Режим на гласуване. Гласуваме предложението да изслушаме 

колегата по повод на тези два конкурса. 
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Гласували общо 161 делегати: "за"- 45, "против"– 103,  "въздържали 

се" - 13.  

Общото събрание не се приема предложението да бъде 

изслушан колегата Митов. 

Имате думата, колега. 

АРХ. КОСТАДИН ПАЛАЗОВ:  Имам процедурно предложение. 

Настъпи някакъв хаос. Разбирам, че може би все още не сте свикнал с 

новата си роля на председател на Управителния съвет. Моля на трибуната 

да заеме мястото водещ събранието и да се въведе малко ред.  

Освен това колегата, който иска да прочете тук разни неща, защото 

е засегнат лично, научете се на някакъв ред. Има Комисия по 

дисциплинарно производство. Подайте си сигнала първо там и след това 

въпросът ще се придвижи и до Общото събрание, ако не ви се обърне 

внимание. Просто малко да въведем ред. Много моля да има водещ на 

събранието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Водещият на 

събранието е дал думата на председателя на Комисията по решенията да ги 

докладва. Аз стоя тук, за да мога да ги чета и да ги виждам. Сега започваме 

гласуване и ще си вляза в ролята на водещ.  

Има думата арх. Банов. Заповядайте, арх. Банов. 

АРХ. БАНКО БАНОВ: Предлагам предложенията на арх. Марин 

Бакалов да отпаднат, тъй като те са в противоречие със ЗКАИИП и с 

Устава ни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, 

започваме да гласуваме едно по едно предложенията, няма да ги приемаме 

ан блок. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Само че имаше изказване, че това 

противоречи на Устава. Имам право да отговоря на колегата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Да, заповядайте. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, въпросът 

е доста принципен и при цялото ми уважение към цялата аудитория има 
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два текста. Чл. 15 от ЗКАИИП за всички тези органи на национално ниво – 

Контролен съвет, Комисия по дисциплинарно производство или 

Управителен съвет – е казано, че трябва да отговарят на изискванията на 

чл. 21, ал. 2, тоест, ограничение за не повече от два последователни 

мандата.  

Никъде в закона не е казано, че това разделно за всеки един от тези 

органи и считам, че категорично недопустимо е човек, който е бил два 

мандата в Контролния съвет, да отиде в Управителния съвет или от 

Управителния съвет в Контролния съвет или да ги редува мандат по 

мандат. При цялото ми уважение към колегията, мисля, че това и 

незаконосъобразно, и неморално, разбира се. Освен че има един много 

странен случай, който официално присъства в документацията на 

Контролния съвет, за една – любезно казано – непрецизна ситуация, когато 

де факто по доста странен начин е създадено едно такова становище, да го 

наречем. Защото съгласно чл. 51 от Закона за нормативните актове 

органът, който може да издава становище, е органът, който създава акта. 

Много интересна е ситуацията. Аз ще я споделя. Мисля, че арх. 

Чепилев ще ме подкрепи, защото тогава, когато аз запитах по Закона за 

достъп до обществена информация как така се е получило, че е имало 

някакво подписано предложение – само казвам „подписано“ – от 

председател на Комисията по местно самоуправление. Друг е въпросът 

дали един човек може да подпише такова становище. И тогава се оказа, че 

доста – няма да казвам думата фалшифицирани – но непрецизни 

документи са били внесени с разменени дати, с неясно съдържание. Оказа 

се, че на 26 февруари – неслучайно цитирам датата – е било внесено в 

комисията, после, че то било получено на 8 март с четири становища, 

които са ето, в папката тук до мен, и изведнъж на 9 март излиза отговорът. 

Голям парадокс е, че две от тези становище са след датата 26 февруари, а 

едно от тях е един ден след отговора. Как става това? Само вие ще 

прецените. Моля,  господин Чепилев да потвърди дали това е истина. 
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Така че, когато човек непрецизно работи с нормативната уредба, 

това мисля, че е некоректно. Аз категорично заставам зад принципа, че 

никой няма право да бъде повече от два мандата в който и да било от тези 

органи. Ако някой от вас счита друго, моля да го каже. 

Благодаря ви за вниманието. Ако има още въпроси, съм на 

разположение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Последно, арх. 

Железова и продължаваме.  

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЗОВА: Искам да попитам арх. Баровски тук ли 

е, защото на последното заседание стана въпрос, че на Общото събрание 

ще бъде гласувана една декларация срещу публикуваната стратегия  на 

Министерския съвет, която отрежда два варианта за бъдеще на Камарата. 

Единият е да бъде юридическо лице, вторият – да бъде НПО – не мога да 

си спомня в момента. В този документ имаше ред недомислици като 

текстове. Общото събрание следваше да изрази една протестна декларация. 

Понеже такава не виждам подготвена, арх. Баровски го няма, за да каже 

какъв е статутът на този документ. Но е факт, че той е минал през 

Министерския съвет, не е административен акт и може да бъде обжалван 

единствено като процедура.  

АДВ. ЕМИЛИЯ УШАКОВА: Само да кажа, че ако е стратегия или 

концепция на Министерския съвет, това не е акт, който може да бъде 

обжалван. В случай че има решение на Министерския съвет, то може да 

бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Но аз не съм 

виждала този акт или стратегия в писмен вид. Затова се говореше само в 

Управителния съвет. Така че не мога да дам повече информация. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Между другото, 

няма подготвена декларация. Арх. Петкана Бакалова пое ангажимент да 

подготви декларация от името на КАБ, КИИП, Камара на строителите в 

България, да ги съгласува и тогава да ги приемем от управителните съвети. 

АРХ. ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗОВА: Добре, в такъв случай правя 

предложение. Общото събрание задължава Управителния съвет на КАБ да 
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изготви такава декларация, да я съгласува със сродните организации и да я 

представи. В точка „решения“ сме, но не я виждам като решение тази 

точка. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Малка пауза да 

се запише решението и да се качат предложенията за решение на 

Регионална колегия – София-град, които са изпуснати. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Арх. Милков, имаше решение на 

Управителния съвет за две декларации – за писмото на МРРБ и за ЗУТ. 

Трябваше да има две декларации, които да ги гласуваме тук – против 

решението на Министерския съвет и за измененията в ЗУТ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, 

продължаваме работа. Предложенията са качени. 

Има думата председателят на Комисията по решенията. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, това са решения, които са 

постъпили в комисията, след като предадохме протокола. Това са 

предложения от Регионална колегия – Варна,  от Регионална колегия 

София-София-град, които ги внесоха току-що. Това са предложения за 

решения на Общото събрание. Започвам да ги чета внимателно. Хубаво е 

да ги следите. 

„1. Общото събрание на Регионална колегия – София – град, приема 

предложената бюджетна рамка и предлага модел за разпределение на 

приходите за 2021 г. на принципа 50:50 процента за регионалните колегии 

и отчисленията за Централното ръководство.“ 

Съгласни ли сте с това? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз искам да 

вметна нещо, колеги.  След балотаж вие ме избрахте за председател на 

Управителния съвет и, ако сте чели внимателно програмата ми, аз 

предлагам да имаме централизиран и делегирани бюджети на отделните 

колегии и да престанем да говори за процентно разпределение. Моето 

предложение е на базата на план-програми всяка една година една 

регионална колегия да получава бюджет, с който да работи за изпълнение 
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на програмите си. Мисля, че това е по-справедливият начин за 

разпределяне на средствата. Порочно е и 30:70, и 50:50. Мое беше 

предложението за 30:70. Подобри до известна степен нещата. Но виждам, 

че не е панацеята. 

Затова аз съм категорично против каквото и да е процентно 

разпределение. Но вие гласувайте. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, да ви обърна внимание, че 

когато избрахме нашия нов председател, ние приехме неговата концепция 

и трябва да решим дали предложения за решения на нашето събрание ще 

противоречат на концепцията на арх. Милков. Ако ще има дискусия по 

този въпрос, ще си стоим до утре сутринта. Казвайте какво правим, за да 

знам аз какво да чета. 

АРХ. ЯВОР ПАНЕВ: Абсолютно отхвърлям цялото това нещо. 

Като млад колега заявявам позиция, че преди малко гласувахме приет 

отчет до края. Така че нека да караме по същество и ви моля да сме малко 

по-оперативни. Моля ви, супер демотивиращо е това, което виждам. Като 

млад колега го казвам. Абсурдно звучи цялото това нещо. (Ръкопляскания.) 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Благодаря, колега. Радвам се, че има 

млади колеги. Това предложение беше дадено току-що от председателя на 

Регионална колегия – София-град. Ние свършихме събранието, нашата 

комисия си направи протокол, изчетохме го. И има още едно такова на 

Регионална колегия – Варна. Да го четем ли и него? Казвайте какво 

правим. 

Ще ги чета поред тогава. 

„2. В бъдещия състав на комисиите към Управителния съвет да се 

спазва пропорционалният принцип спрямо броя на членовете на 

Регионалните колегии.“ 

Това е важно. Аз не съм изчел толкова подробно концепцията на 

арх. Милков, но това означава, че във всички комисии мнозинство ще имат 

представителите на Регионална колегия – София – град, защото те са 2000 

члена. Всички останали ще имат съответната бройка. 
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Съгласни ли сте с това? Помислете тогава. Ще го обсъждаме по-

късно. 

Тогава да караме поред и да ги гласуваме, за да не си губим 

времето. 

По т. 1 арх. Милков, новият ни председател, си каза становището. 

Моля, гласувайте предложението по т. 1. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ – Регионална колегия – Плевен: Може ли 

да попитам по точка 1 нещо? 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Ето, пише! 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Не, не пише. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: 50:50 процента разпределение на 

приходите, като половината са за регионалната колегия….. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Досегашното ръководство разпределяше 

тези средства в съотношение 72:25 в полза на Централното ръководство.  

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колега Дечев, арх. Милков току-що 

обясни какво ще правим. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Не, не е обяснил. Затова задавам въпроса. 

Ако беше обяснил, нямаше да питам. Централното ръководство поемаше 

разходите на регионалните колегии и тези 25 процента оставаха за 

дейност. Ако се разпределят 50:50, тогава тези разходи на регионалните 

колегии за чия сметка ще бъдат? За тези 50 процента, които остават, или 

пак Централното ръководство ще поема разходите? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Ще поемат 

заплати, абсолютно всичко. 

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ: Така остават 50 процента за дейности на 

регионалните колегии. Това е различно. Затова искам да има пояснение, 

ако обичате. Благодаря. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, нека вносителите да си 

пояснят. Аз съм един читател.  
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АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Имам процедурно предложение, 

арх. Пеев. Моля по реда на постъпване на предложенията да се извърши 

гласуването, а не отзад напред. 

АРХ. МАРТИН ХРИСТОВ: Аз само искам да кажа, че при 

положение, че в предишната точка от дневния ред приехме вече бюджет, 

това в момента е безпредметно да го коментираме, защото то е хвърлено ей 

така предложение, без отзад да има програма какво трябва да се прави и 

след гласуване на бюджета. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, виждам, че аз ставам злото 

куче тук, но ми е възложено да чета предложенията. Аз не съм виновен, че 

някой ги е писал така и не следи какво се случва на събранието. 

Изчитаме ги, ако има някакви разумни, да ги гласуваме, да станат 

решения и продължаваме нататък. Има също предложения и на Регионална 

колегия – Варна, които аз даже не знам какво пише, защото не съм ги чел. 

Казах ви, т. 4 се сериозна за комисиите. 

„2. В бъдещия състав на комисиите към Управителния съвет да се 

спазва пропорционалният принцип спрямо броя на членовете по 

регионални колегии.“ 

Аз досега не съм бил в Управителен съвет и не знам как е. Това е 

предложение на Регионална колегия София – град. Навсякъде ще има 

мнозинство от София – град. 

АРХ. ДАНЧО ДАНЧЕВ:  Арх. Пеев, искате ли да Ви помогна 

малко? Колегата Мартин Христов много ясно се изрази. Малко преди един 

час гласувахме, че ще има нов бюджет, който ще бъде предложен и 

гласуван напролет. Сега сме по старите правила. Това е предложение, 

което автоматично не може да го прокараме сега, защото взехме решение 

нищо няма да се променя до напролет. Това може да стане като 

предложение след пролетта, когато се приема новият бюджет. Ние 

гласувахме нещо и влизаме в подробност, която ще бъде след това. 
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АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре, аз смятам, че това е много 

разумен коментар и предлагам да прекратим дискусиите. Да ги изчетем, за 

да видим какви идеи има и напролет да решаваме какво правим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ:  Арх. Пеев, 

поемам оттук нататък ръководството.  

Колеги, точка 4: 

„4. Да се приведе в съответствие понятието „регионална колегия“ и 

„регион“, тъй като сега „регионални“ се наричат колегиите в областите. Би 

трябвало икономическите райони да имат регионални колегии, които  са 

съставени от съответните областни – областите, които попадат в 

съответния икономически район.“ 

Споделям го напълно и мисля, че арх. Аврамов е правил подобни 

предложения, но това е работа на Управителния съвет за уставни 

предложения – как да структурираме колегиите – регионални: по 

икономически региони за растеж и т.н. Така че това предложение според 

мен не пречи да го приемем, но то е пожелателно – Управителният съвет 

да работи в тази насока, да направи някакви предложения, но те ще бъдат 

гласувани от Общото събрание. 

С предложението за плащане на таксата за проектантска 

правоспособност на две – три вноски,  а до края на годината да се внесе 

само вноската за членство от 84 лв. – колеги, моля ви, поставяте Камарата 

на колене. Поемаме ангажимента да задържим вноската от 240 лв. Ако 

някой има толкова проблеми, може съответната регионална колегия да му 

плати вноската, като му предложи в рамките на два-три месеца той да 

възстанови средствата. И това е било практика. Но това предложение 

мисля да не го подлагам на гласуване. 

По отношение на 50:50 – нека да изработим първия бюджет, да бъде 

централизиран и делегиран за колегиите. Нека да го внесем на Общото 

събрание, да го дебатираме и тогава ще решим. За мен е порочно. 

„5. Общото събрание на КАБ да вземе решение КАБ да стане 

колективен член на Балканския архитектурен форум – международно 
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неполитическо сдружение в обществена полза на архитектите от региона, в 

което членуват професионалните организации на Албания, Косово, 

Северна Македония, Сърбия и Черна гора и което обединява 

професионалните усилия на архитектите от Балканския полуостров и 

постигане на културно, екологично, социално, икономическо 

благосъстояние на региона и повишаване качеството на живот и неговото 

население. Липсват само стотиците милиони евро, което ще потекат като 

еврофондове.“ 

Самият Съюз на архитектите не е член на този Балкански 

архитектурен форум. Нито една страна от членките на Европейския съюз 

не е там. Така че аз също смятам, че това предложение до голяма степен 

може да касае Съюза на архитектите в България, но не и нас като Камара, 

която регулира професията. 

Бих помолил колегите от Регионална колегия - София- град, да 

оттеглят предложението си. Това са точки, които ще дискутираме на други 

събрания. 

Заповядайте, арх. Баровски. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: По отношение на т. 5 смятам, че 

едно такова решение би било добре да го подложим тук на гласуване, тъй 

като то в крайна сметка не носи нищо лошо. Ако има пари, които минават 

под каквато и да е форма, съответно Управителният съвет ще прецени, би 

било добре за Камарата да участва във всякакви такива форуми, които 

предполагат управляване на някакви странични средства. 

Тоест, не виждам нищо лошо да го подложим на гласуване. А това 

дали ще станем член или не е съвсем друг въпрос. В крайна сметка това 

решение е прието от Общото събрание на Регионална колегия – София-

град, като предложение от доста сериозно количество делегати. Така че аз 

поне за него държа да бъде подложено на гласуване, пък ако ще и да го 

отхвърлим. 

АРХ. …..: Може ли да се изкажа? 
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АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Само да довърша. Аз съм запознат с 

казуса 

АРХ……: За кой казус? За Истелианна Атанасова? Това е 

противозаконно. Не може Румъния да я няма, не може Гърция да я няма, а 

България да я има. Косово – каква е тази държава Косово? Това става 

политическо решение. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре, колеги, нека да кажа аз какво 

знам, пък вие преценете какво ще правите. Разбирам Ви, Истелианна никой 

не я харесва, никой не я обича и т.н.  

Вярно, че е нейна идеята. Тя успя да го организира този форум и 

предлага седалището на форума да е в България. Но това събитие не се 

случва по ред причини, които аз не искам да обсъждам, за да не си обтягам 

отношенията с колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Заповядайте, арх. 

Булев. 

АРХ. ТОДОР БУЛЕВ: Уважаеми колеги, предложението, което е 

направено, е некоректно. От тези страни, които са посочени там, нямаме 

писмени потвърждения, че те членуват в Българския архитектурен форум. 

Нямаме никакво решение седалището да бъда в София, даже при 

написването на това нещо е записано като седалище ул. „Кракра“ № 11, без 

съгласието на Съюза на архитектите, на Камарата на архитектите в 

България и на когото и да било. Тоест, едно пълно своеволие. 

Мисля, че ще направите голяма грешка, ако гласувате да участвате 

в това все още нефункциониращо обединение. Нека то да се докаже след 

една или две години, нека не залагаме авторитета на нашите големи 

организации в нещо, което от самото си зараждане още не е доизбистрено 

и всъщност в момента е едно сдружение на няколко частни лица, които са 

решили да направят една неправителствена организация. Това е. 

АРХ. ЗДРАВКО КУЗМАНОВ: Има още половин час и една 

голяма част от хората ще си тръгнат. Ще гласуваме ли нещо или ще си 

говорим врели-некипели? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз също много 

искам да сме делови и да приключваме. 

АРХ. ЗДРАВКО КУЗМАНОВ: Прекратете въпросите и 

обсъжданията. Четете и да гласуваме. Хората са го чели преди това, имат 

достатъчно акъл да преценят дали да подкрепят някое предложение. Не, 

нямаме нужда от разяснения. Не сме малоумни. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, прочетохме всичките точки. 

За нито една не постигнахме съгласие да гласуваме. Предлагаме да гледаме 

предложенията на РК-Варна. 

АРХ. ЗДРАВКО КУЗМАНОВ: Подложете ги на гласуване и ще 

видим дали сме съгласни.  

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Всичките или една по една, кажете. 

Аз нямам нищо против. 

АРХ. ЗДРАВКО КУЗМАНОВ: Едно по едно ще се гласува. Не 

обяснявайте какво пише, можем да четем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Давайте по реда 

на предложенията, арх. Пеев. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Моля за т. 1 – който е за да се 

разпределя бюджета спрямо централното ръководство и регионалните 

колегии в пропорция 50:50 процента, да гласува „за“. Който не е съгласен – 

„не“. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, въпреки 

че ви казах, че това е в противоречие с концепцията, с която сме ме 

избрали, моля, гласувайте. 

Гласували общо 165 делегати: "за"- 49, "против" – 103, "въздържали 

се" - 8.  

Предложението  за разпределение на средствата 50:50 процента 

не се приема. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: „2. В бъдещият състав на комисиите 

към Управителния съвет да се спазва пропорционалният принцип спрямо 

броя на членовете на регионалните колегии.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, 

безсмислено е да го гласуваме, защото има комисии, които са изцяло 

съставени от колеги от София-град, както по графични стандарти и т.н. Не 

може да има пропорционално разпределение. Има комисии, както беше 

комисията по ЗОП, повечето колеги в тази работна група бяхме от страната 

и коментирахме онлайн. За мен това не е принцип. Може да са само от 

София – град, и да работят, и да си вършат работата. Може да е смесена 

комисията. Не можем да налагаме такива норми. 

Затова ви предлагам да не го гласуваме. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре, колеги, преминаваме към 

т. 3. 

Добре, приемате ли аргументите на арх. Милков да не се гласува? 

АРХ. ИВО ДЖОЙКОВ – София – град: Моля ви да се 

придържаме към списъка. Нали ще го подложим на гласуване и ще 

разберем дали колегите го подкрепят или не. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре, който е съгласен с текста на 

т. 2, да гласува „за“, който не е съгласен с пропорционално разпределение 

на колегиите спрямо комисиите на Управителния съвет, да гласува „не“. 

Моля, гласувайте по т. 2. 

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Може ли процедурно 

предложение? По отношение на технологията на гласуване, за да бъде 

коректен протоколът изчаквайте края, обявявайте края на гласуване и 

изчитайте отделно колко са „за“, колко са „против“ и колко са 

„въздържали се“. Аз го казвам от гледна точка на това, че предишното 

решение очевидно не бе прието, но стенографът не чу нищо. Тоест, нямаме 

брой гласували „за“, „против“ и „въздържали се“, съответно самото 

решение ще виси във въздуха като некоректно. Вярно, че има запис на 

системата, но нека да се изчитат резултатите и да бъде по-коректно като 

взето решение. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колеги, гласувайте. 
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Гласували общо 177 делегати: "за"- 42, "против" – 123, "въздържали 

се" - 12.  

Предложението не се приема. 

Минаваме към т. 3, колеги. „Във връзка с мерките, предприети от 

държавата…..проектантска правоспособност….“ 

Съгласни ли сте да има редукция на вноските, както е предложила 

Регионална колегия – София – град? 

АРХ. КОСТАДИН ХРИСТОВ: Извинете, колеги, само да ви 

обърна внимание, че в точка „Бюджет“ ние гласувахме за следващата 

година да се запази вноската от 240 лв.  В момента не можем да гласуваме 

второ решение по същия въпрос.  

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колегата е председател на 

Контролния съвет, не знам защо така неуважително се отнасяте. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 166 делегати: "за"- 25, "против" – 129, "въздържали 

се" - 12.  

Предложението не се приема. 

Моля, следващата точка – т. 4. 

„4. Да се приведе в съответствие понятието „регионална колегия“ – 

„регион“, тъй като сега „регионални“ се наричат колегиите в областите. Би 

трябвало икономическите региони да имат регионални колегии, които са 

съставени от съответните областни – областите, които попадат в 

съответния икономически район.“ 

Това е предложение на колегията от София. Това означава, че в 

бъдеще се визира да няма много областни колегии, да има само 

регионални. Аз така го разбирам, вие – не знам. 

Моля, гласувайте това предложение. 

Гласували общо 174 делегати: "за"- 39, "против" – 123, "въздържали 

се" - 12.  

Предложението не се приема. 

Моля, следващата точка – т. 5. 
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„Общото събрание на КАБ да вземе решение Камарата на 

архитектите в България да стане колективен член на Балканския 

архитектурен форум…“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 180 делегати: "за"- 23, "против" – 143, "въздържали 

се" - 14.  

Предложението не се приема. 

Приключихме с предложенията за решения на РК – София – град. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Ползвам паузата, арх. Милков, да 

Ви напомня, че  в момента се случват две важни неща – приемат се 

изменения в ЗУТ, които касаят пряко професията. Управителният съвет 

реши да има подготвен текст за Общото събрание, който да бъде гласуван. 

Другото е решението на Министерския съвет за стандартите, срещу което 

решение Управителният съвет да възрази и трябваше да има декларация, 

гласувана от Общото събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Има 

предложение Общото събрание да задължи Управителния съвет да изготви 

такава декларация. 

АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА: Тежестта при гласувана от Общото 

събрание  е съвсем друга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Съгласен съм. 

Само че текстът на тези декларация го няма. Има отговорник. Задайте го на 

него този въпрос. 

Заповядайте, арх. Костадинов. 

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ: Арх. Милков, имам процедурно 

предложение. Предложенията за решения да се четат по реда на 

подаването им. Имахме един списък, който започнахте да четете преди 

почивката, къде е той? Няма Варна, Варна ще чака реда си. София 

трябваше да изчака реда си. Има предложения на Стара Загора, Пловдив и 

т.н. Върнете, моля Ви се, отначало.  
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Арх. Пеев, по реда на постъпването на решенията трябва да се 

предлагат. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Ще Ви кажа защо го казвам. Защото 

протоколът на нашата комисия, така да се каже, е представителна извадка 

от тези сложни предложения, както т. 5 на София – град, за да се разбере 

ясно за какво става дума. Сега ще кажат, че аз съм манипулирал тези техни 

предложения и не са точно това, което са написали. Кажете какво да 

покажа на компютъра. Имаме оригинал.  

РЕПЛИКА: Показвайте оригинала.  

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Те са ги подавали по различно 

време. Тяхното е написано на ръка. Това ли да покажа? Добре. 

Тези, които са написани на ръка, са много кратки и са преписани 

дословно в нашия протокол.  

Ето предложенията на Регионална колегия – Пловдив. Написани са 

на ръка. Ако има някакви съмнения, че ние грешно сме го преписали, … 

„1. От схемата за разпределение на финансите да отпадне правилото 

за консолидиране (конфискуване) на остатъците парични средства на 

регионалните колегии в края на всяка година“ 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 178 делегати: "за"- 122, "против" – 50, "въздържали 

се" - 6.  

Предложението се приема. 

Следва предложението на арх. Владимир Митов и арх. Стефан 

Шахпазов. Това предложение вече го обсъждахме. Аз не искам да взимам 

отношение по тази точка, защото колегите смятат, че съм някакъв 

мръсник, имам лично мнение към тях и не искам да го подлагам на 

обсъждане. Моля друг колега да ме замести. 

Има ли други? Това е, колеги. Няма други. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Колега Пеев, само че има един малък 

нюанс във Вашето изказване. Вие можете само да представяте 

предложенията. Но ние решаваме дали да бъдат приети или отхвърлени. 
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Вие не решавате. Значи трябва да подложите на гласуване предложението 

на колегите, които не ги познавам. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: На кои колеги? 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Ето това предложение от Варна, за 

което казахте, че няма да го коментираме. Другото се нарича диктатура. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Колега Генов, Вие запознат ли сте с 

казуса? Аз също имам три такива казуса. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Тук нищо не се говори за казус, тук се 

говори за принципи и предложения. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Сега да занимавам цялото събрание 

с конкурсите, които съм загубил? Добре, нека да гласуваме. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Вижте формулировката. Няма 

никакви казуси. 

АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ: Добре. Значи колегите са възпитани 

така, че искат Общото събрание да се занимава с техните конкурси.  Добре, 

щом събранието е съгласно, аз не възразявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, моля, 

върнете се на предложенията от Варна. Дайте бързо да минем през тях. 

Имам конкретни отговори на тях, защото някои от тях са изпълнени. 

Арх. Митов, ще подложа на гласуване Вашето предложение за 

текуща отговорност и отчетност и налагане на наказания на журьорите. 

Това – с чиста съвест. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИТОВ: Имаме т. 2, която се отнася за 

наредбата за конкурсите, защото тя в момента е отменена, а ние искаме 

КАБ да направи постъпки така, че отново да има такава хубава наредба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: В предложенията 

за изменение на ЗОП правилата за конкурси на Камарата, които ги 

приехме, са предложени да влязат в правилника за приложение на ЗОП, 

тъй като архитектурните конкурси се уреждат с този правилник. 

АРХ. ДОБРОМИР ГЕНОВ: Дайте предложението, което трябваше 

да гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Подлагам на 

гласуване следното предложение: 

„Да се търси отчетност и отговорност на журьорите, представители 

на КАБ в журито по актуални конкурси.“ 

Има ли някой нещо против ? Мисля, че това е напълно резонно. 

Моля, гласувайте. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Уважаеми колеги, не 

разбрах. Съгласно текста, който участва като журьор, трябва да го 

наказваме ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Не да го 

наказваме, а да търсим отчетност. 

ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Така звучи текстът. 

Прочетете текста. 

„Текущо да се търси отчетност и отговорност на представителите на 

КАБ в журито на актуални конкурси и да се налагат наказания при 

опорочаване на задълженията си“ или нещо от този род.  

Слушам ви.  

АРХ. СТЕФАН ШАХПАЗОВ: Простичко – „да се търси отчетност 

и  отговорност и при установяване на нарушения от страна на нашите 

представители в журито, да понесат своето наказание.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: съгласен съм с 

тази забележка. Няма проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Моля, гласувайте 

предложението със забележката – „при установяване на нарушение, се 

налага наказание“. 

Режим на гласуване. 

Гласували общо 170 делегати: "за"- 113, "против" – 35, "въздържали 

се" - 22.  

Предложението се приема. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Ако обичате, моето предложение, което 

беше предишно, също не е подложено на гласуване. Моля да бъде 
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подложено. Става въпрос да хората нямат правото да скачат от орган в 

орган. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Моля, първо да 

прочетем предложението. 

„Общото събрание на КАБ е следвало и следва да спазва законовите 

изисквания за мандатност на органите на национално ниво на КАБ – 

Управителен съвет, Контролен съвет и КДП – изброени в чл. 15 на 

ЗКАИИП. Кандидат-членовете на тези органи нямат право да бъдат 

избирани за трети мандат, в който и да е от тях, ако преди това са били два 

последователни мандата в някой друг от тях.“ 

Аргументът е, че нито в ЗКАИИП, нито в Устава на КАБ не е 

казано, че ограниченията в чл. 21  са отделно за всеки един от тях. 

 Това е предложение за изменение на Устава. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: Категорично не. Това са членовете от 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране. Просто трябва да се спазват тези законови разпоредби, тъй 

като се нарушават в момента, арх. Милков. 

Моля да бъде подложено на гласуване и който счита, че е редно да 

се спазва закона, трябва да го спазва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Арх. Бакалов, в 

КАБ през този мандат имахме четири становища на юристи, които са в 

противовес на това, което Вие предлагате. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: При цялото ми уважение има много 

становища, които показват, че това е вярно и при цялото ми уважение, в 

ръцете си държа и становище на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, които спазват тези правила. И некоректно е 

едната институция да ги спазва, а другите да ги нарушават. Нито е 

законосъобразно, нито е морално. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Аз не съм юрист, 

чета това, което пишат юристите, но го подлагам на гласуване. 
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ЛАНДШ. АРХ. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ: Колеги, това не е 

коректно, това е някаква интерпретация на закона. Има становище на 

юристи, които говорят в съвсем друга полза. Това не е коректно. Това би 

означавало, че Общото събрание приема решение, което е против Устава 

на Камарата на архитектите в България. 

АРХ. МАРИН БАКАЛОВ: При цялото ми уважение съм длъжен 

да кажа нещо. Досега никой не интерпретираше кой какво е написал. 

Считам, че това безспорно е коректно. Има черно на бяло море от 

становища в тази посока и е коректно да бъде така, защото, както казах, и 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране спазва тези 

правила. При цялото ми уважение, досега никой не се изразяваше за 

каквото и да е друго прочетено. Така че, коректно е ние да потвърдим ще 

спазваме ли закона или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Арх. Бакалов, 

затова предложих да го гласуване.  

Колеги, моля, гласувайте. 

Гласували общо 184 делегати: "за"-  98, "против" – 63, "въздържали 

се" - 23.  

Предложението се приема. 

Предложенията на РК – Стара Загора, аз лично ги приемам като 

едни коректни и точни отправни точки в работата на Управителния съвет. 

Арх. Киряков много добре знае, че ние работим по изменение на ЗОП, че 

основната ни задача е да участват в инвестиционния процес регистрирани 

в КАБ бюра, собственост 50 процента на архитекти или инженери с пълна 

проектантска правоспособност. Също така това сме го и записвали и 

хиляди пъти се искали заданията да се изготвят от професионалисти, от 

експерти и т.н. Това е част от цялостната дейност на Управителния съвет и 

аз мисля, че – без да се обиждат колете от Стара Загора – няма да го 

подложа на гласуване, защото това всъщност е смисълът на работа на 

Управителния съвет.  

Да гласуваме ли моето предложение? 
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Моля, който е съгласен предложенията на Регионална колегия – 

Стара Загора да отпаднат, да гласува. 

Гласували общо 165 делегати: "за"- 102, "против" – 53, "въздържали 

се" - 10.  

Предложението се приема. 

Следващото предложение е на Регионална колегия – Варна. 

„1. Назначаване в офиса на Централното управление на КАБ 

административен директор….“ 

Дали ще бъде административен директор, изпълнителен директор 

или главен секретар – няма значение, има решение на Управителния съвет, 

има и щатна бройка. Остава само да се намери подходящата личност за 

тази дейност. Това нещо е свършено. 

„2. Заемът, получен от регионалните колегии през 2017 г. за 

извършена дейност по ресорите на КАБ, да бъде върнат на регионалните 

колегии през 2020 г. с право на разпореждане на сумата през 2021 г.“ 

Колеги, подлагам на гласуване това нещо с уговорката, че все още 

не знам какви пари има в Камарата. 

Ето, арх. Баровски ще каже. 

Колеги, връщаме се на т. 1 от предложението на Варна, за 

административен директор. Въпреки че имаме решение на предишния 

Управителен съвет, моля да го подложим на гласуване. Така е още по-

демократично. 

Моля, гласувайте. 

Гласували общо 138 делегати: "за"- 87, "против" – 43, "въздържали 

се" - 10.  

Предложението се приема. 

По т. 2 арх. Баровски поиска да даде някакви разяснения за 

връщането на заемите – през 2020 г. и да се ползват и през 2021 г. 

Заповядайте, арх. Баровски. 
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АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ: Ако искате със сигурност да има 

едно неизпълнено решение на Общо събрание от Управителния съвет, да 

го приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Колеги, подлагам 

на гласуване това решение. Поемам ангажимент да проуча нещата и да ви 

кажа честно можем ли да го изпълним или не. 

Моля, гласувайте – под условие, ако го приемете. 

Гласували общо 167 делегати: "за"- 106, "против" – 38, "въздържали 

се" - 23.  

Предложението се приема. 

Продължаваме по-нататък. Точка 3. 

„3. Остатъците от бюджетната година за регионалните колегии да 

не се консолидират на 100 процента към фонд „Целеви“, а 70 процента от 

тях да останат в регионалните колегии.“ 

Преди малко приехме друго решение – да не се конфискуват 

остатъците и всички гласувахте единодушно. Това предложение е малко 

по-друго. 

АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ: По-друго е, виждате какво е. В 

смисъл, все пак нещо да отива във фонд „Целеви“ за общото дело, както се 

казва. Но нямам нищо против предложението на Регионална колегия – 

Пловдив, разбира се. 

АРХ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Колеги, молбата ми е нека да сме 

разумни. Като е гласувано нещо принципно, значи да не изпадаме в 

дребнотемие. Идеята на това нещо беше да не се извиват ръце, така да се 

каже. Мисля, че сме достатъчно разумни и едва ли има регионална 

колегия, която има за цел да блокира дейността на Управителния съвет и 

на Централата като цяло. 

Мисля, че и без да се гласуват такива абсурди, можем да постигнем 

договорка и да работим заедно. 

Благодаря ви. 
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АРХ. ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ: Оттеглям предложението на 

Регионална колегия – Варна. Оттеглям т. 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ: Оттегляте я? 

Браво! Разумно! 

Има ли други предложения на Регионална колегия – Варна? 

Останаха ли негласувани предложения? Няма. 

Колеги, всички решения са разгледани – едни приети, други – не.  

Моля колегите от Управителния съвет да дойдат тук, за да се 

видим, разменим адреси, телефони и т.н. 

Закривам Двадесетото Общо отчетно-изборно събрание на 

Камарата на архитектите в България.  

(Закрито в 17,05 ч.) 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Арх. Николай Баровски 
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