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КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Протокол по стенограма

ДВАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Състояло се на 16 и 17 октомври 2020 г. в Зала „Рила” на Хотел „Рила“,
К.к. Боровец
ПЪРВА СЕСИЯ
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
16 ОКТОМВРИ 2020 Г.
НАЧАЛО: 11.05 Ч.
На 16 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 ръководено от Председателя
на Камарата арх. Николай Баровски.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Председателят на УС на КАБ арх. Николай Баровски открива
Двадесетото Общо отчетно-изборно събрание на Камарата на архитектите в България.
(Звучи химнът, всички делегати стават прави.)
Арх. Н. Баровски предлага присъстващите да почетат с минута мълчание починалите през
изминалата година колеги, сред които е и арх. Атанас Тосев – почетен член на КАБ.
(Делегатите стават на крака, за да почетат починалите си колеги.)
Председателят предлага да се направи пробно гласуване чрез електронните устройства.
Обявява, че в залата присъстват 205 делегати. Арх. Николай Баровски представя присъстващите
официални гости и им дава думата за приветствия. Поздравления към делегатите поднасят
проф.д-р арх. Тодор Булев – Председател на Съюза на архитектите в България и ландш.арх.
Веляна Найденова от името на Съюза на ландшафтните архитекти.
Председателят на УС на КАБ арх. Николай Баровски съобщава, че към началото на
днешното Общо събрание има регистрирани 269 делегати и прави предложение регистрацията
да остоне отворена за делегати до момента на представяне на кандидатурите за нов
Управителен съвет и за нов Контролен съвет.
ИЗБОР НА РАБОТНИ КОМИСИИ, ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски дава думата за предложения за членове на
Комисията по регистрацията, Комисията по избора и Комисия за решенията на Общото събрание.
Арх. Н. Баровски прочете постъпилите от зала предложения и след като получи
потвърждение от кандидатите за членове на комисии, предложи да се гласува ан блок за трите
комисии.
Р Е Ш Е Н И Е:
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:
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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 за решенията на ОС:
1. Арх. Константин Пеев - председател
2. Ландш. арх. Веселин Рангелов
3. Арх. Златина Христова
4. Арх. Костадин Христов
Гласували 239 делегати.
Гласували “ЗА” – 234.
Гласували “ПРОТИВ” – 2.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението е прието.
Приемат се съставите на трите комисии.
ДНЕВЕН РЕД И РЕГЛАМЕНТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Н. Баровски предлага да се пристъпи към разглеждане на
Дневния ред на ОС.
Председателят дава думата на арх. Петър Киряков, който прави предложение за промяна в
дневния ред, по решение на РК Стара Загора – точката за Устава да стане първа в дневния ред.
Арх. Андрей Велинов: Моето предложение е да отпадне тотално частта с отчетите и четене
на отчети.
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.
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. Да се
сведат до десет минути, една минута или колкото да се отчете протоколно, че са внесени тези
отчети и 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.
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.
Следват изказвания в подкрепа на изразеното мнение да се намали времето за
представяне на отчети.
Арх. Валентина Василева и ландш.арх. Александър Недев обръщат внимание, че няма
внесени за разглеждане от ОС на конкретни текстове за промени на Устава.
Председател арх. Николай Баровски прави пояснение, че има изготвено предложение за
промяна на Устава, съгласувано юридически, което може да се разпечата днес и да се обсъди на
утрешното заседание на ОС.
Арх. Маргарита Козовска предлага да се отдели по пет минути за представяне на отчетите.
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
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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. 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.
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 след 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.
Председател арх. Николай Баровски: Арх. Бакалова, която е онлайн и слуша събранието,
всъщност иска думата. Ако искате, просто по този въпрос да й дадем право да се изкаже.
Последва дискусия дали може арх. П. Бакалова да се включи онлайн.
Р Е Ш Е Н И Е:
ОС приема предложението да бъде дадена думата на арх. Петкана Бакалова, която да се
включи онлайн чрез видеоконферентна връзка.
Гласували 215 делегати.
Гласували “ЗА” – 111.
Гласували “ПРОТИВ” – 88.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16.
Предложението е прието.
Арх. Петкана 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 от мандата е на сайта
от много време. Моето желание беше в рамките на пет минути да представя обобщения отчет за
мандата в една презентация.
Председателят арх. Н. Баровски подлага на гласуване предложението за включване в
регламента на допълнителна точка – т. 6.9 за краткост на представянето и на дискусиите - за
отчетите 5 минути и за дебат 10 минути.
Р Е Ш Е Н И Е:
ОС приема предложението за нова точка 6.9 в Регламента „Краткост на представянето и
краткост на дискусиите - пет минути представяне на отчетите и десет минути за дебат или
въпроси.“
Гласували 209 делегати.
Гласували “ЗА” – 171.
Гласували “ПРОТИВ” – 24.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложения Регламент на Общото събрание, с направеното
допълнение.
Гласували 200 делегати.
Гласували “ЗА” – 179.
Гласували “ПРОТИВ” – 9.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.
Предложението е прието.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ХХ-ТОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
1.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е РЕДОВНО, АКО ПРИСЪСТВАТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ. ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ
ОТЛАГА С ЕДИН ЧАС, СЛЕД КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА И СЕ СМЯТА ЗА РЕДОВНО, НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
2.
ДЕЛЕГАТИТЕ, КОИТО ПРИСЪСТВАТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЕ РЕГИСТРИРАТ В СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ (РЕГИСТРИРАНИТЕ) ДЕЛЕГАТИ.
ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРИРА В СПИСЪКА ИМА САМО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ДЕЛЕГАТ ПО ПРАВО ИЛИ Е ИЗБРАНО ЗА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 27, АЛ. 2 ОТ УСТАВА НА КАБ. ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ПОЛУЧАВА ИНДИВИДУАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСУВАНЕ,
ЧИЙТО НОМЕР СЕ ВПИСВА СРЕЩУ ИМЕТО НА ДЕЛЕГАТА В СПИСЪКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ, И ДЕЛЕГАТСКА КАРТА. ПРЕДИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ВХОДЯЩА ПРОВЕРКА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ И ИЗПРАВНОСТ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕНО
УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕ РАБОТИ, ТО СЕ СМЕНЯ С НОВО НА ПУНКТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. СЛЕД ЗАКРИВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ИЗХОДЯЩА
РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕЛЕГАТИТЕ ВРЪЩАТ УСТРОЙСТВАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО СПИСЪК.
3.
РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС СЕ ВЗЕМАТ С
КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП).
4.
ОСТАНАЛИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ГЛАСУВАЛИТЕ - 50
ПРОЦЕНТА ПЛЮС ЕДИН ГЛАС ОТ ГЛАСУВАЛИТЕ ПО РЕШЕНИЕТО, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 50% ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
5.
ПРАВО НА ГЛАС ИМАТ САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
6.
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ – ОТ НЕГОВ
ЗАМЕСТНИК. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯТ ЗАСЕДАНИЕТО ДАВА ДУМАТА ЗА ИЗКАЗВАНИЯ.
6.1 ИЗКАЗВАНИЯ В ЗАЛА СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО СЪЩЕСТВО ЕДНОКРАТНО НА ДЕЛЕГАТ, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДО 2 МИНУТИ ПО ОБСЪЖДАНИЯ
ВЪПРОС.
6.2 РЕПЛИКИ СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО СЪЩЕСТВО ЕДНОКРАТНО ДО 1 МИНУТА ПО ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС.
6.3 ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПОСТАВЯТ В РАМКИТЕ НА 1 МИНУТА БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГА СЪЩНОСТТА НА ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС.
6.4 ИЗКАЗВАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО РЕДА НА ЗАЯВЯВАНЕ. ДУМАТА СЕ ИСКА ОТ МЯСТО С ВДИГАНЕ НА РЪКА.
6.5 КОГАТО ИЗКАЗВАЩИЯТ СЕ ОТКЛОНЯВА ОТ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪПРОС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ГО ПРЕДУПРЕЖДАВА И АКО НАРУШЕНИЕТО ПРОДЪЛЖИ
ИЛИ СЕ ПОВТОРИ, МУ ОТНЕМА ДУМАТА.
6.6 ДЕЛЕГАТИТЕ СЕ ИЗКАЗВАТ СЛЕД КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИМ ПРЕДОСТАВИ ДУМАТА.
6.7 ДО ПРИЕМАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ИЗКАЗВАНИЯ СЕ ДОПУСКАТ САМО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НЕГО И
РЕПЛИКИТЕ ПО ТЯХ, АКО ИМА ТАКИВА, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ВСЯКО ИЗКАЗВАНЕ/РЕПЛИКА ДО ПОЛОВИН МИНУТА.
6.8 НЕ СЕ ДОПУСКАТ ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ И ДУПЛИКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ СЕ НАДВИШИ ВРЕМЕТО ЗА СЪОТВЕТНАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,
ПРЕДВИДЕНО В ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ХХ ОС НА КАБ.
6.9

КРАТКОСТ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО И КРАТКОСТ НА ДИСКУСИИТЕ - ПЕТ МИНУТИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И ДЕСЕТ МИНУТИ ЗА ДЕБАТ ИЛИ

ВЪПРОСИ.

7.
ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ СЕ ОСНОВАВА НА ЗАЧИТАНЕ АВТОРИТЕТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ
ДЕЛЕГАТИ И ОСТАНАЛИТЕ ПРИСЪСТВАЩИ В ЗАЛАТА ЛИЦА. ТО НЕ МОЖЕ ДА НАРУШАВА НОРМАЛНОТО ПРОТИЧАНЕ НА РАБОТАТА НА ОС ИЛИ НА РЕДА В
ЗАЛАТА.
8.
ДЕЛЕГАТИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА ПРЕКЪСВАТ ИЗКАЗВАЩИЯ СЕ, ДА ОТПРАВЯТ ЛИЧНИ НАПАДКИ, ОСКЪРБИТЕЛНИ ДУМИ, ЖЕСТОВЕ ИЛИ ЗАПЛАХИ,
ДА РАЗГЛАСЯВАТ ДАННИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЛИЧНИЯ ЖИВОТ ИЛИ УВРЕЖДАЩИ ДОБРОТО ИМЕ НА КОГОТО И ДА БИЛО, ДА ИМАТ НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ
ИЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ ПОСТЪПКИ, КОИТО НАРУШАВАТ РЕДА НА СЪБРАНИЕТО.
9.
ЯВНОТО ГЛАСУВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ - ДЕЛЕГАТИТЕ ГЛАСУВАТ С УСТРОЙСТВА ЗА ГЛАСУВАНЕ,
ПОЛУЧЕНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИМ (ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ ) ИЛИ ЧРЕЗ ВДИГАНЕ НА РЪКА С ДЕЛЕГАТСКА КАРТА (РЪЧНО ГЛАСУВАНЕ), А ТАЙНОТО
ГЛАСУВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА С БЮЛЕТИНА СРЕЩУ ПОДПИС.
ДЕЛЕГАТИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ С ЧУЖДО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСУВАНЕ.
ПО ИСКАНЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, НАПРАВЕНО ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ГЛАСУВАНЕ, ИЗВЪРШЕНО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА, ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВТОРЕНО ЧРЕЗ РЪЧНО ГЛАСУВАНЕ.
ИЗВАДКАТА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВСЯКО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ СТАВА НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
ПРАВО ДА ОПЕРИРАТ С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИМАТ САМО СЛУЖИТЕЛИ НА КАБ.
СВОБОДНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ГЛАСУВАНЕ, ОСТАНАЛИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ, СЕ СЪХРАНЯВАТ НА ДЕЛОВИЯ ПРЕЗИДИУМ,
ЗАПЕЧАТАНИ, С ПОЛОЖЕНИ ПОДПИСИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА КАБ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА.
10. ИЗБОРЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗВЪРШВА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С БЮЛЕТИНА,
ПОДПЕЧАТАНА С ПЕЧАТА НА КОМИСИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ОС НА КАБ, В КОЯТО СЕ ИЗПИСВАТ ИМЕНАТА НА КАНДИДАТИТЕ. ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ОТБЕЛЯЗВА
ПРЕДПОЧИТАНИЯ КАНДИДАТ С ПОСТАВЯНЕ НА "Х" ИЛИ "V" В КВАДРАТЧЕТО ПРЕД СЪОТВЕТНИЯ КАНДИДАТ ПО НАЧИН, КОЙТО НЕ ЗАСЯГА ДРУГО КВАДРАТЧЕ,
СГЪВА Я И Я ПОСТАВЯ В УРНАТА. НЕДЕЙСТВИТЕЛНА Е БЮЛЕТИНА, КОЯТО НЕ СЪДЪРЖА РЕКВИЗИТИТЕ В ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ, КАКТО И СЪДЪРЖАЩА
ТАКИВА РЕКВИЗИТИ, НО НЕПОПЪЛНЕНА ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД.
10.1. ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРАТ ПО ВИШЕГЛАСИЕ.
10.2. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРАТ С ГЛАСОВЕТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ
ГЛАСУВАЛИТЕ. ЗА ИЗБРАН СА СМЯТА КАНДИДАТЪТ, ПОЛУЧИЛ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩИЯ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ДЕЛЕГАТИ.
10.3. АКО ПРИ ПЪРВОТО ГЛАСУВАНЕ НИКОЙ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И/ИЛИ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НЕ
ПОЛУЧИ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО, СЕ ПРОВЕЖДА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ, В КОЙТО УЧАСТВАТ ДВАМАТА КАНДИДАТИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН,
ПОЛУЧИЛИ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ (БАЛОТАЖ). ЗА ИЗБРАН СЕ СМЯТА КАНДИДАТЪТ, КОЙТО Е ПОЛУЧИЛ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА
ГЛАСУВАЛИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
11. КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЕ ДЕПОЗИРАТ ПИСМЕНО ПРЕД
КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА ПРЕДИ ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ.
КАНДИДАТИТЕ ПОПЪЛВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, С КОЯТО УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА
ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗКАИИП И НА УСТАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ.
12. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ ДО ОС СЕ ФОРМУЛИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИСМЕНО И СЕ ДЕПОЗИРАТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА РЕШЕНИЯТА НАЙКЪСНО ЕДИН ЧАС ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНОТО ПО ПРОГРАМА ВРЕМЕ ЗА ТАЗИ ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
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13. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ОТ СВОЯ СЪСТАВ КОМИСИИ, КОИТО ПОДПОМАГАТ ДЕЙНОСТТА МУ. В КОМИСИИТЕ УЧАСТВАТ ДЕЛЕГАТИ НА
СЪОТВЕТНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ВСЯКА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НАЙ-МАЛКО ДВАМА
ЧЛЕНОВЕ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ КОМИСИИТЕ СЕ ПОДПОМАГАТ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КАБ.
КОМИСИИТЕ НА ХХ ОС НА КАБ СА: КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА, КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА, КОМИСИЯ ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОС.
13.1. КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
13.1.1 СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ – ПРАВИЛНО ВОДЕНЕ НА СПИСЪКА НА
РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ, РЕГИСТРИРАНЕ САМО НА ЛИЦА, ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ИЛИ ДЕЛЕГАТИ ПО ПРАВО, НАВРЕМЕННА РЕГИСТРАЦИЯ;
13.1.2 ЗАВЕРЯВА СПИСЪКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ;
13.1.3 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ЗАЕДНО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА КАБ ЗАПЕЧАТВА С ПОДПИС СВОБОДНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА
ГЛАСУВАНЕ, ОСТАНАЛИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА, ПОСТАВЯ ГИ НА ДЕЛОВИЯ ПРЕЗИДИУМ И ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНИЯ ДОСТЪП В СЛУЧАИТЕ,
КОГАТО СЕ НАЛАГА ЗАМЯНА НА НЕРАБОТЕЩО УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСУВАНЕ;
13.1.4 СЛЕДИ КВОРУМА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
13.1.5 ПОДПОМАГА КВЕСТОРИТЕ ПРИ РЪЧНОТО ГЛАСУВАНЕ;
13.1.6 ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА СИ.
13.2. КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
13.2.1 ПРИЕМА И РЕГИСТРИРА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ;
13.2.2 ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ ВСЕКИ КАНДИДАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА НА ЗКАИИП И НА УСТАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА
СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ И ПРОВЕРЯВА ЗАЯВЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ЛИЧНОТО ДЕЛО НА КАНДИДАТА В КАБ
С ПОМОЩТА НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА;
13.2.3 ПОДПОМАГА ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА
КАБ – ПРЕДСТАВЯ ПРЕД ОС ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ, ОРГАНИЗИРА ИЗБОРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАДЗИРАВА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ УРНИТЕ, СЪСТАВЯ И
ПЕЧАТА БЮЛЕТИНИТЕ, ПОДПЕЧАТВА ВСЯКА БЮЛЕТИНА ПРЕДИ ПУСКАНЕТО Й В УРНАТА С ПЕЧАТ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА, ОБЯВЯВА КРАЯ НА ИЗБОРИТЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО, БРОИ БЮЛЕТИНИТЕ, КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ;
13.2.4 ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ;
13.2.5 ОБЯВЯВА ИМЕНАТА НА КАНДИДАТИТЕ, МЕЖДУ КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДЕ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ (БАЛОТАЖ);
13.2.6 КОМПЛЕКТОВА И АРХИВИРА ВСИЧКИ БЮЛЕТИНИ, КОИТО СЕ ЗАПЕЧАТВАТ С ПОДПИС НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА;
13.2.7 ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА СИ.
13.3. КОМИСИЯТА ЗА РЕШЕНИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
13.3.1 ПРИЕМА, РЕГИСТРИРА И ПРЕГЛЕЖДА ПОСТЪПИЛИТЕ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ В
ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД;
13.3.2 ГРУПИРА И ДОКЛАДВА СХОДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЕДНА ТОЧКА И С ПОМОЩТА НА ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТИ ПРЕЦИЗИРА ТЕКСТОВЕТЕ ИЛИ
ПРЕДЛАГА НА ОС ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТХВЪРЛЕНО С ИЗЛАГАНЕ НА КОНКРЕТНИ МОТИВИ ЗА ТОВА, В СЛУЧАЙ НА КОНСТАТИРАНЕ НА
ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА, УСТАВА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС;
13.3.3 ИЗГОТВЯ ДОКЛАД ЗА ВСИЧКИ ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ЕВЕНТУАЛНО КЪМ ТЯХ – ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА
ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ ИЛИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ С МОТИВИТЕ;
13.3.4 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ ПРЕД ОС ДОКЛАДА ПО ПРЕДХОДНАТА ТОЧКА ПРЕДИ ПОДЛАГАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА
РЕШЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ ОС;
13.3.5 ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА СИ.
14. НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИ НА ХХ ОС НА КАБ ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕР НА 10 ЛЕВА НА ЧАС
ЗА РАБОТАТА ИМ В ТЕЗИ ОРГАНИ.
15. ИЗВЪРШВА СЕ ИЗХОДЯЩА ПРОВЕРКА В 17,00 Ч. НА ПОСЛЕДНИЯ ЗАСЕДАТЕЛЕН ДЕН НА СЪБРАНИЕТО И НА ДЕЛЕГАТИТЕ, КОИТО НЕ СА
ПРИСЪСТВАЛИ В ЗАЛАТА, НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПЪТНИ РАЗХОДИ.

Председателят арх. Николай Баровски подлага на гласуване предложението на Контролния
съвет, направено от арх. Христо Чепилев – точка 2 от дневния ред на ОС да стане т. 5.
Р Е Ш Е Н И Е:
ОС приема предложението за промяна в дневния ред: т. 2 „Отчет за дейността на
Контролния съвет за мандат 2016 – 2020 г.“ да мине след отчета на бюджета и да стане т. 5.
Гласували 195 делегати.
Гласували “ЗА” – 171.
Гласували “ПРОТИВ” – 8.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Н. Баровски подлага на гласуване предложението за промяна
на дневния ред – т.11.„Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ“ да стане т. 2.
Гласували 168 делегати.
Гласували “ЗА” – 82.
Гласували “ПРОТИВ” – 71.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15.
Предложението не се приема.
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Председателят арх. Николай Баровски подлага на гласуване предложението на арх.
Василева – да отпадне гледането на Устава – т. 11 от дневния ред.
Гласували 211 делегати.
Гласували “ЗА” – 81.
Гласували “ПРОТИВ” – 109.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 21.
Предложението не се приема.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложения Дневен ред на Общото събрание, с направената
промяна за отчета на Контролния съвет.
Гласували 187 делегати.
Гласували “ЗА” – 159.
Гласували “ПРОТИВ” – 19.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
Предложението е прието.
ДНЕВЕН РЕД НА ХХ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
1. ОТЧЕТ
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2016 – 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА УС ЗА МАНДАТ 2016-2020 Г.;
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г. ДО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КДП ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г. ДО МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ 2020 Г.;
ИЗСЛУШВАНЕ НА ОДИТОРСКИ ДОКЛАД И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 И ЗА 2019 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА
КАБ ПРИЕМА ГФО ЗА 2018 Г. И ГФО ЗА 2019 Г.;
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018 Г., ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ
ПРИЕМА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018 Г., ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.;
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2016 – 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА КС ЗА МАНДАТ 2016-2020 Г.;
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016 – 2020 Г. ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ОСВОБОЖДАВА ОТ ПОСТА И ОТ ОТГОВОРНОСТ: ПРЕДИШНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С МАНДАТ
2016 - 2019 Г. АРХ. БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИГНАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С МАНДАТ 2019 - 2020 Г. АРХ.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ БАРОВСКИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (ИЗБРОЯВАТ СЕ С ТРИТЕ ИМ ИМЕНА) ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016
– 2020Г.
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016 – 2020Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОС НА КАБ ОСВОБОЖДАВА ОТ ПОСТА И ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ (ИЗБРОЯВАТ СЕ С ТРИТЕ
ИМ ИМЕНА) ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016 – 2020 Г.
ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ (ТРИТЕ ИМЕНА) И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (ТРИТЕ ИМ ИМЕНА) С НОВ
МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.;
ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ (ТРИТЕ ИМЕНА) И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (ТРИТЕ ИМ ИМЕНА ) С НОВ
МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.;
ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ НА КАБ ЗА 2021 ГОДИНА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА БЮДЖЕТ НА КАБ ЗА 2021 Г.;
ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА КАБ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
УСТАВА НА КАБ;
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ, ВЪЗ ОСНОВА НА ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ И ОТ ДЕЛЕГАТИ НА
XX ОС НА КАБ; ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА
КАБ И ДЕЛЕГАТИ НА XX ОС НА КАБ.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ
2016 – 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ЗА МАНДАТ 20162020 Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Николай Баровски: 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,
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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.
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. Имате го разпечатан. Няма да го представям. Качен е на сайта. Има ли въпроси към него?
Няма. Тогава предлагам направо да се приеме тази част от отчета – Отчет за дейността на
Управителния съвет, без конкретните ресори, за 2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема отчета за дейността на Управителния съвет за 2020 година.
Гласували 182 делегати.
Гласували “ЗА” – 140.
Гласували “ПРОТИВ” – 16.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 26.
Предложението е прието.
Арх. Н. Баровски дава думата на арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС с ресор
„Практика“.
Доклад на арх. Мартин Христов, заместник-председател на УС на КАБ, ресор „Практика“
Арх. Мартин Христов представя отчета на ресор „Практика“ за мандата 2016 - 2020 г.
(Документът е част от материалите на Общото събрание):
Основни моменти от отчета:
- Дигитализация на регистъра на Камарата. Всички членове на КАБ имат собствен профил
в сайта, който могат да управляват с парола. Документите са сканирани и качени на
специален сървър. Тази година е добавена и нова функционалност – всеки може да си
добави сертификати, които има. Подаване на документи за членство също може да става
онлайн.
- Регистър на проектанските бюра, обвързан с електронния регистър на членовете.
Възможност за обвързване на членовете с бюрото, в което работят.
- Страница за онлайн работа на Управителния съвет, в която се създава дневен ред за
заседанията с възможност за прикачане на материали към всяка точка.
- Застраховка професионална отговорност за всички активни членове на КАБ, получава се
от 2018 година досега - за пета и за четвърта категория.
- Въвеждане на структуриран стаж за кандидатите за ППП. Комисията по регистъра е
изготвила методика - “Ред и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона
стаж по специалността за придобиване на Пълна проектантска правоспособност”.
- Участия в редовните срещи на ENACA (European Network of Architects’ Competent
Authorities).
- Конкурс „Български архитектурни награди“, провежда се през 2018 и 2019 години.
- Допълване и развитие на електронната платформа на КАБ – добавят се нови функции на
сайта, допълва се информацията. Нов раздели на сайта са за представителите на КАБ в
експертните съвети към общините, с актуална информация за конкурси и за текущи
обществени поръчки. Създаден е модул, с който се генерират удостоверенията за
проектантска правоспособност – всеки член на КАБ от своя профил може да си изтегли
удостоверението в електронен вид.
- Представяне на България в архитектурното биенале във Венеция. Работа с Министерство
на културата за изпращане на заявление за участие, изработена е проектопрограма и
ДВАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ – 16-17 ОКТОМВРИ 2020 Г.
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статут, проектобюджет. Изготвеният статут е публикуван в сайта на Министерство на
културата. Очаква се при следващото издание да има и български павилион.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на отчета на
Ресор „Практика“ за мандата.
Р Е Ш Е Н И Е:
Обшото събрание приема отчета на ресор „Практика“ за мандата 2016 - 2020 г.
Гласували 197 делегати.
Гласували “ЗА” – 191.
Гласували “ПРОТИВ” – 3.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението е прието.
Доклад на арх. Николай Баровски, Председател на УС на КАБ, за работата на Ресор
„Квалификация“
Арх. Н. Баровски представи обобщен отчет за дейността на Комисия „Квалификация“ към УС
на КАБ за периода на мандата от м.юли 2016 до м.септември 2020 г. Подробните отчети за всяка
година, приети от ОС на КАБ, са в Приложение 1. Дейността е разделена на три направления.
Направление „Продължаващо обучение и квалификация, както и контакти с ВУЗ“; направление
„Енциклопедия на архитекта“ и направление „Професионално сътрудничество“. (Документът е
част от материалите на Общото събрание).
Основни моменти от отчета:
- Направление „Продължаващо обучение, квалификация и ВУЗ“. На база на направените
през 2016г анализи е изготвен през 2017г. и утвърден (в началото на 2018г.) от УС на КАБ
„Правилник за организацията на продължаващото обучение”. Заедно с правилника, от УС
е приета и „Структура на продължаващото обучение и база данни с лекции”. Има
направен в сайта на КАБ специален раздел „Продължаващо обучение“. Качени са
договорени уебинари над 30-40. Всеки може да ги гледа по всяко време от къщи. Готова е
и система за точкуване, която едно бъдещо ръководство може да въведе.
- Партньорство с ВУЗ - от 2016 г. стартира успешно, първо представители на Камарата са
участвали като наблюдатели в дипломните комисии в УАСГ, а след това и във ВСУ „Л.
Каравелов“. Има изработена система, при която представителите на КАБ оценяват по
независими критерии, разработени са и критериите за структурирания стаж. Оказва се, че
нашите критерии на 98 процента се покриват с критериите на RIBA.
- Направление „Енциклопедия на архитектите“ – всеки архитект има безплатен онлайн
достъп до базата данни на БИС – стандарти за архитекти, по подобие на вече достъпните
бази за СИЕЛА и АПИС.
- Изработени са базови библиотеки – темплейти – за четирите от най-използваните
софтуера – Аутокад, Ревит, Олплан и Архикад, които са в помощ както на колегите, които
искат да навлизат в BIM-сферата, така и за по-начинаещите архитекти. Актуалните
шаблони са качени в раздел „Библиотека“ на сайта на КАБ и могат да бъдат свалени и
използвани безплатно от всеки член на КАБ.
- Печатно издание „Методическо ръководство за графично оформление на чертежи“,
наръчникът е изготвен за около година и половина от членове на Комисия
„Квалификация“.
- Направление „Професионално сътрудничество“: Проведени са няколко събития в помощ
на архитектурни фестивали. През 2017 г. е честван юбилей на Камарата и юбилей на
УАСГ, който Регионална колегия София-област и Комисия „Квалификация“ организираха
съвместно с УАСГ. В началото на 2020г. като част от партньорството с големия форум в
Интер Експо Център – Архитектурно-строителна седмица 2020, Комисия „Квалификация”,
съвместно с Комисия „Нормативи” на КАБ, организираха серия от три кръгли маси – 1.
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„Обществени поръчки и градска среда”; 2. „Инвестиционният процес в България – мисията
невъзможна” и 3. „Дигитализация на строителния сектор в България”. Партньори на
събитията бяха КИИП и КСБ, а в кръглите маси се включиха представители на МРРБ,
АОП, КИИП, КСБ, Асоциацията на строителните предприемачи”, Столична община, Висши
учебни заведения, БИС, БСУС, Асоциацията за фасилити мениджмънт и др. Видеозаписи
от кръглите маси може да видят на facebook страницата на КАБ.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на отчета на
Ресор „Квалификация“ за мандата.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема отчета на ресор „Квалификация“ за мандата 2016 - 2020 г.
Гласували 189 делегати.
Гласували “ЗА” – 175.
Гласували “ПРОТИВ” – 4.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Николай Баровски: Преминаваме към отчета на арх. Бакалова,
който накратко ще го представи онлайн.
Доклад на арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на УС на КАБ, ресор
„Нормативи“. (Документът е част от материалите на Общото събрание).
Арх. П. Бакалова в началото на изказването си припомня кои са стратегическите цели за
работата на ресора, определени преди четири години: 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.
В доклада на арх. П. Бакалова са формулирани основните проблеми и извършената дейност,
целяща тяхното разрешаване.
Основни моменти от отчета:
- Изготвен сравнителен анализ на законодателството, регламентиращо упражняването на
професията „архитект“ и други регулирани професии – адвокати, нотариуси, частни
съдебни изпълнители; извършено проучване на законодателните практики в Европейския
съюз при упражняване на професията „архитект“.
- Организирана кръгла маса през 2018 г., съвместно с ресор „Квалификация“ на тема:
„Професията Архитект в България – академично образование, професиoнален опит и
продължаващо обучение'' с участие на Баварската камара, УАСГ, ВСУ "Любен
Каравелов", ВСУ„Черноризец Храбър“ и НБУ.
- Осъществяване на текущ мониторинг на обществените поръчки за проектиране и
архитектурните конкурси. Анализ на обществените поръчки за нередности по методика,
утвърдена от Управителен съвет. Изпращане на писма, становища и сигнали, подготвени
от юрист, до възложители и до съответните институции - Агенция за обществени поръчки,
Държавна агенция за финансова инспекция, Комисия за защита на конкуренцията,
Министерство на финансите, медии.
- Поддържат се абонаментите за СИЕЛА и АПИС, с което се осигурява безплатен достъп за
членовете на КАБ до най-добрите правни информационни системи в България.
- Изготвена е концепция за промени в ЗКАИИП, които могат да бъдет реализирани от
следващото ръководство.
- По отношение на вътрешните нормативни актове Комисия „Нормативи“ е направила
актуализация на Методиката на КАБ и приложение „Норма времетраене в
инвестиционното проектиране“, което ни позволява при обжалване на обществени
поръчки да се позоваваме на този документ.
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През 2017 г. 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. Тази част от
концепцията, която е разработена, беше представена през месец септември на
Министерския съвет в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев. Правителството
възприе идеята на Камарата за създаване на изцяло ново законодателство, а
професионалните и браншовите организации постепенно припознаха инициативата и се
включват с подкрепа.
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, са предложени два варианта, които 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 КАБ да бъде под шапката на държавна администрация. Като
реакция от страна на КАБ е проведена кръгла маса и изготвена обща декларация, която
да бъде изпратена до Министерски съвет, след като се потвърди и от другите камари.
През септември 2016 г. във връзка с инициирани изменения на ЗУТ от страна на
министерството, Управителният съвет на Камарата през септември месец, направи общо
21 предложения за изменение на закона, 13 от тях са приети, а пет в момента са
подготвени като текстове и се очаква до месец да влязат в парламента.

В заключение арх. П. Бакалова каза, че е повишено доверието от страна на обществото към
КАБ, защото Камарата започна да бъде търсена за становища и за мнения по много наболели
въпроси, повдигнати в общественото пространство.
Следва дискусия. Зам.-председателят на УС арх. Петкана Бакалова отговаря на поставените
въпроси и коментари от арх. Даниела Сивкова, арх. Банко Банов, арх. Мартина Томова,
ландш.арх. Александър Недев, арх. Данчо Данчев, арх. Владимир Митов и арх. Емил Жечев.
Председател арх. Николай Баровски предлага Общото събрание да гласува
предложението за приемане на отчета за мандата на Ресор „Нормативи“.
Гласували 182 делегати.
Гласували “ЗА” – 71.
Гласували “ПРОТИВ” – 82.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 29.
Отчетът на Ресор „Нормативи“ не се приема.
(след обедната почивка)
ПЪРВА СЕСИЯ
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
16 ОКТОМВРИ 2020 Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски открива следобедното заседание на ОС.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018 Г., ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 Г. И
ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018
Г., ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 Г. И ЧАСТИЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.
Арх. Николай Баровски съобщава, че двама членове на УС от пряко избраните – арх.
Атанас Динев и арх. Юлия Железова, са подали индивидуални отчети за работата си. Представя
отчетите за Бюджет 2018 г., 2019 и 2020 г.
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Арх. Николай Баровски представя отчет на бюджета за мандата, отчет на изпълнението на
Бюджет 2019, отчет за приходите и разходите на УС през 2020 г. и таблици за Бюджет 2018 г.
(Включени са към материалите на Общото събрание.)
Арх. Николай Баровски: 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 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. 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 – командировъчни плюс спане и
всичко останало. 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 за 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 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 разходи за заплати са 135 000 лв. за тази година, но те не са преведени
към Централата. 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.
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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.
Следва дискусия. Председателят на УС арх. Николай Баровски отговаря на поставените
въпроси и коментари от арх. Банко Банов, арх. Маргарита Козовска, арх. Атанас Динев, арх. Емил
Жечев, арх. Даниела Сивкова, арх. Данчо Данчев, арх. Костадин Христов, арх. Валентина
Василева.
Арх. Петко Костадинов прави процедурно предложение за прекратяване на дискусията.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на финансовия
отчет за 2020 г. до месец октомври.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема частичния отчет на Бюджет 2020 г.
Гласували 181 делегати.
Гласували “ЗА” – 116.
Гласували “ПРОТИВ” – 43.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
Арх. Николай Баровски: Преминаваме на отчета за 2019 г., който е пълният. Приходи от
годишни вноски - 976 000 лв. 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. Вижда се, че ние сме го планирани 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 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
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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 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, тогава се очакваше да са 450 000 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. 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 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. Едните колеги се издължиха чинно и си оправиха
остатъците, върнахме им заема, а другите казаха, че ще чакат Общото събрание да отмени това
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 година. Има ли въпроси?
Няма. Моля, гласувайте така представения отчет за 2019 г.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на финансовия
отчет за 2019 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема отчета на Бюджет 2019.
Гласували 181 делегати.
Гласували “ЗА” – 130.
Гласували “ПРОТИВ” – 26.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 25.
Предложението е прието.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на финансовия
отчет за 2018 година. Отчетът е същият, който е бил представен на ХІХ ОС.
Арх. Даниела Сивкова предлага да не се гласува този отчет, защото не е приет от
миналогодишното събрание, поради изтъкнати същетвени разминавания.
Арх. Николай Баровски: 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.
Следва дискусия. Председателят на УС арх. Николай Баровски отговаря на поставените
въпроси и коментари от арх. Даниела Сивкова, арх. Данчо Данчев, арх. Банко Банов, арх.
Костадин Христов, арх. Румен Григоров, арх. Ангел Мазников, арх. Петър Киряков.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на Бюджет
2018 година на КАБ.
Гласували 171 делегати.
Гласували “ЗА” – 70.
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Гласували “ПРОТИВ” – 60.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 41.
Финансовият отчет за 2018 година не се приема.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗСЛУШВАНЕ НА ОДИТОРСКИ ДОКЛАД И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН
2018 Г. И ЗА 2019 Г; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ГФО ЗА 2018 Г. И

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА
ГФО ЗА 2019 Г.

Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на Годишния
финансов отчет (ГФО) за 2018 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) за 2018 година.
Гласували 181 делегати.
Гласували “ЗА” – 130.
Гласували “ПРОТИВ” – 26.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 25.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски дава думата на делегатите за въпроси
относно ГФО 2019 г..
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: 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, предоставен е в електронен вариант,
който е верифициран, но одиторът държи да му бъде представен на хартия. Има и няколко
дребни забележки, които касаят организацията на работата, включително и на регионалните
колегии. Не може някои регионални колегии – не присъстват тук, защото те дори и събрание не си
направиха, за да излъчат делегати – да си представят годишния отчет за приходи и разходи
година и половина, след като годината е приключила. 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. 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.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на Годишния
финансов отчет (ГФО) за 2019 година.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) за 2019 година.
Гласували 123 делегати.
Гласували “ЗА” – 105.
Гласували “ПРОТИВ” – 5.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13.
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Предложението е прието.
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2016 –
2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ЗА МАНДАТ 2016 – 2020
Г.
Председателят дава думата на арх. Христо Чепилев – председател на Контролния съвет.
Арх. Христо Чепилев представя доклад на Контролния съвет на КАБ, изготвен за периода на
административно управление от 30.11.2016 г. до 16.10.2020г., и период на финансово управление
от 01.01.2017г. до 16.10.2020г., на основание на чл.24, ал.1 от ЗКАИИП. (Документът е част от
материалите на Общото събрание).
Част от констатациите в доклада:
- УС на КАБ системно нарушава Устава на КАБ, правилника за работа на УС, правилниците
за работа на комисиите.
- Счетоводното разнообразие при обслужването на Камарата от различни фирми с
различни програмни продукти, в съчетание с т.н. „Нов финансов модел” създаде сериозни
проблеми и липса на информация, в рабатата на УС и на РК.
- За отчетния период Камарата промени четири пъти своите офиси и адресна регистрация.
В момента сме се нанесли в САБ и си плащаме за складова база в „Чешкия клуб”. Голяма
част от документацията и до сега е в кашони.
- В началото на настоящият мандат КС установи, че Председателят на УС на КАБ арх.
Борислав Игнатов е подписал договор, който се отнасят за предходен мандатен период.
На база на този нищожен договор неправомерно са изплатени средства, за които УС на
КАБ отказа да приеме решение за тяхното възстановяване.
- Независимо от заложените възможности, в сайта на КАБ липсват протоколи за работата
на ОР на КАБ, за заседания на РК и за дейността на комисиите към УС.
- В КАБ няма единна система за регистрация на договорите за проектиране, което е по
изискване на ЗКАИИП.
- За отчетния период КС установи и някои подобрения на дейността на УС: Управителният
съвет се е съобразил с препоръките на Контролния съвет и за всяко решение в
протоколите на УС се определя срок и отговорник. Въведе се практиката членовете на УС
да предоставят писмена декларация,че отговарят на всички условия, необходими за
заемане на изборната длъжност, посочени в Закона, Устава и Професионалния кодекс.
Заключение на Контролния съвет: Контролният съвет счита, че с нарушаването на Устава и
правилниците за работа на УС и комисиите към него, УС на КАБ за четвърти път ни поставя в
ситуация, която не ни позволява да изпълним своите задължения към ОС съгласно чл. 24, ал. 1,
т.3 от ЗКАИИП. Изхождайки от предоставените ни материали и времето за тяхното разглеждане,
Контролният съвет предлага ОС на КАБ да гласуват освобождаването или не от отговорност на
Председателите на УС за отчетния период и на членовете на УС по отделно.
Арх. Христо Чепилев: 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.
Председателят дава думата за изказвания по доклада на Контролния съвет.
Арх. Георги Бачев: 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. 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
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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.
Арх. Христо Чепилев отговаря на поставените в хода на дискусията въпроси и коментари от
арх. Валентина Василева, арх. Мартин Микуш, арх. Николай Баровски, арх. Даниела Сивкова,
ландш.арх. Ганчева, арх. Владимир Милков.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Н. Баровски предлага ОС да гласува за приемане на отчетния
доклад на Контролния съвет за мандата.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема отчета за дейността на Контролния съвет на КАБ за мандат 2016
– 2020 г.
Гласували 132 делегати.
Гласували “ЗА” – 79.
Гласували “ПРОТИВ” – 37.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16.
Предложението е прието.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016 – 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ
ОСВОБОЖДАВА ОТ ПОСТА И ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕДИШНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С
МАНДАТ 2016 – 2019 Г. АРХ. БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИГНАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ С МАНДАТ 2019 – 2020 Г. АРХ. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ БАРОВСКИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА КАБ ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ 2016 – 2020 Г.
Председателят арх. Николай Баровски предлага ОС да гласува за приемане на
предложението на Контролния съвет – с отделни гласувания да стане освобождаването от
отговорност на председателя и на Управителния съвет.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание
приема предложението освобождаването от отговорност на
председателя и на Управителния съвет да стане поотделно.
Гласували 141 делегати.
Гласували “ЗА” – 77.
Гласували “ПРОТИВ” – 58.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението е прието.
Председател арх. Николай Баровски: 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 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.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за
дейността им през 2019 г.
Гласували 129 делегати.
Гласували “ЗА” – 65.
Гласували “ПРОТИВ” – 50.
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Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание освобождава от отговорност председателя на Управителния съвет арх.
Николай Николаев Баровски за дейността му през 2020 г.
Гласували 143 делегати.
Гласували “ЗА” – 98.
Гласували “ПРОТИВ” – 37.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за
дейността им през 2020 г.
Гласували 151 делегати.
Гласували “ЗА” – 90.
Гласували “ПРОТИВ” – 51.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.
Предложението е прието.
ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНО
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г. ДО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОС НА КАБ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КДП ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г. ДО МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ 2020 Г.
Арх. Румен Йотов: 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 сериозни въпроси, които не търпят
отлагане и се надявам да има добро взаимодействие 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.
Няма въпроси от делегатите към арх. Р. Йотов.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема отчета за дейността на Комисията по дисциплинарно
производство за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.
Гласували 132 делегати.
Гласували “ЗА” – 124.
Гласували “ПРОТИВ” – 5.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението е прието.
(след почивката за кафе-пауза)
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ПЪРВА СЕСИЯ
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
16 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР

НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА
КАБ ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ
ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ
ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020
– 2024 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Николай Баровски дава думата на председателя на Комисията
по избора арх. Николай Колев и предлага той да бъде водещ заседанието по тези две точки от
дневния ред. Отстъпва му председателското място.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Николай Колев: 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 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.
Арх. Добромир Генов има процедурно предложение. Да бъдат изписани първо на екрана
подадените писмено кандидатури до този момент, след това да се допълва 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.
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Арх. Борислав Владимиров прави предложение - за председател на Управителния съвет
арх. Константин Недков Пеев.
Делегати правят предложения за членове на Управителния съвет. Арх. Н. Колев обяснява,
че подреждането ще бъде по азбучен ред, няма значение кой е първи или втори.
Предложени кандидати за членове на УС: ландш.арх. Веляна Симеонова Симеонова, арх.
Мартин Христов, арх. Константин Енчев Димов, арх. Юлия Железова, арх. Алеко Петков Христов,
арх. Христо Венков Венков (той отсъства от ОС по лични причини), арх. Иван Аврамов, арх.
Владимир Михайлов Милков, арх. Димитър Георгиев Георгиев, ландш.арх. Пламен Матеев, арх.
Мирослав Алексиев Бойчев, арх. Марин Пасков Бакалов, арх. Константин Недков Пеев, арх.
Ивайло Славчев Иванов, проф. Борислав Янков Борисов.
Арх. Петър Киряков: Според мен автоматично всички, които са кандидатирани за
председатели, трябва да влязат в листата на Управителния съвет.
Арх. Стефан Аспарухов: Моля да не бъда вписван в този списък.
Още предложения за членове на Управителния съвет: арх. Атанас Пламенов Ковачев,
ландш. арх. Александър Петров Недев, арх. Атанас Костадинов Динев, арх. Андрей Георгиев
Велинов, арх. Любомир Тодоров Пеловски, ландш.арх. Веселина Костова Калайкова, арх.
Красимир Анастасов Язов, арх. Емил Светозаров Стоянов.
Арх. Васил Василев – председател на РК София-град, прочита кандидати за членове на УС,
като списъкът е приет на Общото събрание на РК. Съобщава, че половината от този списък не са
делегати на ОС и няма потвърждение на тяхно желание да се кандидатират. Няма информация
да са изпратили предварително декларации, както това е направил арх. Христо Венков.
Арх. Васил Василев: Ще пропусна вече записаните кандидати и ще прочета само
останалите: арх. Ангел Зафиров Мазников, арх. Валентина Василева Василева, арх. Даниела
Димитрова Дюлгерова (не присъства, не е делегат), арх. Николай Андонов Хаджимарински, арх.
Румяна Николова Борисова, арх. Добринка Георгиева Камбурова (не присъства), арх. Весела
Георгиева Георгиева (не присъства, не е делегат), арх. Владимир Кирилов Дамянов (не присъства,
не е делегат), арх. Евгени Ивайлов Велев (делегат е, но не присъства, защото е болен).
Следва дискусия дали да бъдат включени в листата на кандидатите за членове на УС тези
членове на КАБ, които не присъстват на ОС и които не са изпратили декларации, че отговарят на
условията съгласно ЗКАИИП и Устава на КАБ.
Председател арх. Николай Баровски: 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.
Ландш.арх. Веселин Рангелов (подкрепя изказване на арх. Емил Дечев): 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.
Председател арх. Николай Баровски (изчита предложение за гласуване от ландш.арх.
Веселин Рангелов): „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“. (В момента има технически проблем със системата за гласуване.) Аз
предлагам междувременно, докато оправим системата, да съберем и другите предложения.
Арх. Иво Джойков: Предлагам арх. урбанист Мартин Иванов Микуш.
Арх. Петър Стрясков предлага от текста, предложен за гласуване, да отпадне думата
„предварително“.
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. Боян Митов предлага думата „предварително“ да бъде заменена с конкретен час, напр.
19.45. (Техническият проблем със системата за гласуване още не е отстранен.)
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Арх. Николай Колев дава думата за предложения за председател на Контролния съвет.
Предложени кандидатури за Председател на Контролния съвет: арх. Банко Венелинов
Банов, арх. Николай Николаев Баровски, арх. Костадин Христов Христов, арх. Христо Иванов
Чепилев.
Предложени кандидатури за членове на Контролния съвет: арх. Банко Венелинов Банов,
арх. Николай Баровски, арх. Любомир Пеловски, арх. Христо Иванов Чепилев, арх. Калина
Тодорова Павлова, арх. Христо Димитров Топчиев, арх. Петър Николов Стрясков, арх. Пламен
Генов Генов, арх. Валентина Василева Василева, арх. Христо Венков Венков.
Няма други предложения за членове на КС.
Арх. Николай Колев: 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.
Кандидатите за Председател на УС правят обръщение към делегатите на ОС и представят
своите платформи: арх. Владимир Михайлов Милков, арх. Стефан Валтеров Аспарухов, арх.
Борислав Янков Борисов, арх. Константин Недков Пеев.
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.“
Р Е Ш Е Н И Е:
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.
Гласували 229 делегати.
Гласували “ЗА” – 141.
Гласували “ПРОТИВ” – 82.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението е прието.
Арх. Николай Колев дава думата за изказване на арх. Стефан Аспарухов. Следват
изказвания и на арх. Борислав Борисов и арх. Константин Пеев.
След представяне на платформите следва задаване на въпроси от делегатите към
четиримата кандидати за Председател на УС: арх. Тодор Булев, арх. Маргарита Козовска, арх.
Румен Йотов, арх. Добромир Генов, арх. Юлия Железова, арх. Мартин Микуш, арх. Данчо Данчев,
арх. Банко Банов, арх. Алеко Христов, арх. Мирослав Иванов.
Арх. Николай Колев изразява благодарност на кандидатите за Председател на УС и
прочита списъка с кандидатите за членове на УС – по азбучен ред, като ги моли да излязат отпред
и ако желаят, да направят кратко представяне:
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
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12. арх. Димитър Георгиев
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.
Следва кратко представяне на всеки от кандидатите за член на УС на КАБ.
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.
1. арх. Банко Банов
2. арх. Костадин Христов
3. арх. Николай Баровски
4. арх. Христо Чепилев
Арх. Николай Баровски: Аз каня и другите колеги да застанем, за да ни видят всички,
включително и тези кандидати, които са за членове на Контролния съвет. 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
10. арх. Христо Чепилев.
Всеки от кандидатите за Председател и за членове на Контролен съвет прави кратко
представяне пред ОС.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Николай Колев: 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.)
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ВТОРА СЕСИЯ
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
17 ОКТОМВРИ 2020 Г.
НАЧАЛО: 9.45 Ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 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 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
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 найДВАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ – 16-17 ОКТОМВРИ 2020 Г.
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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. 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.
Арх. Николай Колев: 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. 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 Стрясков
– 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.
ВТОРА СЕСИЯ
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
17 ОКТОМВРИ 2020 Г.
НАЧАЛО: 13.00 Ч.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
КАБ, ВЪЗ ОСНОВА НА ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ И ОТ ДЕЛЕГАТИ НА ХХ ОС НА КАБ;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ЧЛЕНОВЕ НА КАБ И ДЕЛЕГАТИ НА ХХ ОС НА КАБ
Арх. 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. Ако искате, мога да ги чета.
Арх. К. Пеев представя писмено постъпилите предложения за решения на ОС.
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Арх. Добромир Генов взима думата, за да обяви, че неговото предложение е изменено от
комисията, прочита го: „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 за определяне на нов регламент за свикване, работа и
вземане на решения от Общото събрание, работа на Управителния съвет, на Контролния съвет и
Комисията по дисциплинарно производство на КАБ, заседаващи в режим на
неприсъствен/дистанционен/ режим на работа.“
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА
КАБ ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ
ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ
ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020
– 2024 Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 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: 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.
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.
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.
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.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Владимир Милков: Предлагам да продължим с работата по
приемане на решенията. Арх. Пеев, заповядайте.
Арх. Константин Пеев прочита предложенията за решения в ориганал на арх. Добромир
Генов.
След кратка дискусия арх. Добромир Генов заявява, че си оттегля и четирите предложения
до Общото събрание.
Арх. Иван Аврамов: 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.
Председател арх. Владимир Милков обявява обедна почивка.
ВТОРА СЕСИЯ
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
17 ОКТОМВРИ 2020 Г.
НАЧАЛО: 14.45 Ч.
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ НА КАБ ЗА 2021 Г.; ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА БЮДЖЕТ НА КАБ ЗА 2021 Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Владимир Милков: 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. 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.
Р Е Ш Е Н И Е:
Управителният съвет продължава да работи по бюджетната рамка за 2020 г.
Гласували 107 делегати.
Гласували “ЗА” – 104.
Гласували “ПРОТИВ” – 2.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Предложението е прието.
Р Е Ш Е Н И Е:
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 април.
Гласували 154 делегати.
Гласували “ЗА” – 148.
Гласували “ПРОТИВ” – 3.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението е прието.
Председател арх. Владимир Милков: 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.
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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 Булстрад 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.
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 повисоките категории всеки ще си прави индивидуална застраховка.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложението за сключване на индивидуални застраховки
„Професионална отговорност“ за всички свои членове на КАБ за тригодишен период с Булстрад
Виена Иншурънс Груп.
Гласували 162 делегати.
Гласували “ЗА” – 154.
Гласували “ПРОТИВ” – 3.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Предложението е прието.
Председател арх. Владимир Милков: 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.“
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание реши за следващата финансова година 2021 да не бъдат повишавани
членските вноски. Остават в същия размер.
Гласували 152 делегати.
Гласували “ЗА” – 138.
Гласували “ПРОТИВ” – 10.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Предложението е прието.
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР

НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА
КАБ ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ
ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020 – 2024 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ
ИЗБИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ С НОВ МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2020
– 2024 Г.

Председателят дава думата на арх. Николай Колев – Председател на Комисията по избора,
да обяви списъците на членовете на УС и на КС.
Арх. Николай Колев прочита имената на избрания Управителен съвет:
1. арх. Мартин Христов
2. арх. Атанас Ковачев
3. арх. Мирослав Бойчев
4. ландш. арх. Александър Недев
5. ландш. арх. Веселина Калайкова
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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.
Арх. Николай Колев обявява имената на избрания Контролен 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.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА
НА КАБ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА КАБ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ арх. Владимир Милков: 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 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 промени 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.
Председателят прави проверка на кворума. В залата присъстват 190 делегати.
Председател арх. Владимир Милков: Предлагам чл. 24а, ал. 1, 2 и 3 да ги гласуваме ан блок.
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.
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Следва дискусия с предложения за промяна на предложението за решение и със спор колко
души трябва да гласуват „за“, за да се приеме решението за взето от Общото събрание.
Арх. Даниела Сивкова предлага след израза „...гарантира установяването на
самоличността...“ да се добави „както и защита на тайния вот“.
Арх. Банко Банов предлага да се запише, че това ще става само в извънредни случаи.
Ландш.арх. Александър Недев предлага редакция – това да не важи за Комисията по
дисциплинарно производство.
Председателят дава думата на Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ.
Юрист 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 провеждате 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 може и кога не може в такива изключения да се провеждат
заседания.
Арх. Петко Костадинов предлага от възможността за онлайн заседания да се изключи
Общото събрание.
Арх. Румен Йотов изрази несъгласие с предложението на ландш.арх. Недев, че не може
Комисията по дисциплинарно производство да взима решения онлайн: 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. 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 предлага към представените три алинеи в чл. 24а да се добави и
четвърта: „(4) Всички събития – заседания, събрания – се провеждат по избран от Управителния
съвет начин.“
Арх. Емил Дечев: 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.
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.
Арх. Румен Йотов напомня за направеното от него предложение.
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.
Председателят арх. Вл. Милков подлага на гласуване предложението за добавяне на чл.24а
(ал.1, 2 и 3) от Устава на КАБ с новите алинеи 4 и 5:
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема следното допълнение в Устава на КАБ, нов чл. 24а:
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(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 уеб-платформа, която осигурява пряко и виртуално
участие в обсъждането и вземането на решения, и гарантира установяването на самоличността,
както и защита срещу подмяна на вота, 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.
Общи събрания за избор на органи на Камарата не могат да бъдат провеждани дистанционно.
(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 регионална колегия
се публикува и на интернет страницата на Камарата.
(4) Формата на провеждане на заседанията на органите на управление на Камарата се определя
с решения на Управителния съвет.
(5) Решения на Управителния съвет за налагане на дисциплинарни наказания не могат да бъдат
вземани чрез онлайн заседания.
Гласували 191 делегати.
Гласували “ЗА” – 172.
Гласували “ПРОТИВ” – 13.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението е прието.
В отговор на въпрос от арх. Васил Василев дали категорично е сигурно, че това решение е
прието, отговарят юрист Емилия Ушакова и адв. Цвета Йоцова.
Юрист 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: 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. 165 гласа е квалифицираното мнозинство.
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.
Председателят арх. Владимир Милков обявява решението за допълнение на Устава на КАБ
за прието.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
КАБ, ВЪЗ ОСНОВА НА ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ И ОТ ДЕЛЕГАТИ НА ХХ ОС НА КАБ;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА КАБ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ЧЛЕНОВЕ НА КАБ И ДЕЛЕГАТИ НА ХХ ОС НА КАБ
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Председателят арх. Владимир Милков дава думата на арх. Константин Пеев – Председател
на Комисията за решенията на Общото събрание.
Арх. Константин Пеев: Колеги, Колеги, продължавам с протокола на Комисията по решенията
– т. „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 принципи, а не за конкретен
конкурс на университет или на детска градина.
Арх. Славчо Шахпазов и арх. Владимир Митов настояват тяхното предложение за решение,
свързано с два казуса, да се представи на ОС и гласува.
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 нова шестетажна сграда на МУ – София.
Председател арх. Владимир Милков: Искам да направя процедурно предложение. Нека
колегите да гласуват дали Общото събрание да го изслушаме или да продължаваме по-нататък.
Режим на гласуване. Гласуваме предложението да изслушаме колегата по повод на тези два
конкурса.
Гласували 161 делегати.
Гласували “ЗА” – 45.
Гласували “ПРОТИВ” – 103.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13.
Общото събрание не приема предложението на бъде изслушан арх. Владимир Митов.
Арх. Банко Банов: Предлагам предложенията на арх. Марин Бакалов да отпаднат, тъй като те
са в противоречие със ЗКАИИП и с Устава ни.
Арх. Марин Бакалов дава пояснение на своето предложение за решение на ОС: Уважаеми
колеги, въпросът е доста принципен и при цялото ми уважение към цялата аудитория има 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
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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 е и незаконосъобразно, и
неморално.
Арх. Константин Пеев чете и други предложения за решения на ОС, постъпили по-късно – на
РК София-град и на РК Варна. Следват изказвания по тях.
Относно т. 1 от предложенията на РК София-град „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.“ постъпват коментари, че Общото събрание вече е
взело решения за Бюджет 2021 г. на КАБ и че предложението е с разрез с концепцията на
избрания Председател на УС.
Председател арх. Владимир Милков: Арх. Пеев, поемам оттук нататък ръководството. Колеги,
точка 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 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.
Следват изказвания относно т. 5 от предложенията на РК София-град за членство на КАБ в
Балкански архитектурен форум - по предложение на арх. Истелианна Атанасова.
Арх. Здравко Кузманов предлага да се прекратят обсъжданията; да се четат и гласуват
предложенията.
Арх. Константин Пеев чете предложенията за решения на ОС и следва гласуване: 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“.
Гласували 165 делегати.
Гласували “ЗА” – 49.
Гласували “ПРОТИВ” – 108.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
Предложението не се приема.
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Арх. Константин Пеев: „2. В бъдещият състав на комисиите към Управителния съвет да се
спазва пропорционалният принцип спрямо броя на членовете на регионалните колегии.“
Гласували 177 делегати.
Гласували “ЗА” – 42.
Гласували “ПРОТИВ” – 123.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.
Предложението не се приема.
Арх. Константин Пеев: 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?
Гласували 166 делегати.
Гласували “ЗА” – 25.
Гласували “ПРОТИВ” – 129.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.
Предложението не се приема.
Арх. Константин Пеев: Моля, следващата точка – т. 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.“
Гласували 174 делегати.
Гласували “ЗА” – 39.
Гласували “ПРОТИВ” – 123.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.
Предложението не се приема.
Арх. Константин Пеев: Моля, следващата точка – т. 5. „Общото събрание на КАБ да вземе
решение Камарата на архитектите в България да стане колективен член на Балканския
архитектурен форум…“
Гласували 180 делегати.
Гласували “ЗА” – 23.
Гласували “ПРОТИВ” – 143.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14.
Предложението не се приема.
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.
Арх. К. Пеев прочита предложението на РК Пловдив, следва гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложението на РК Пловдив: От схемата за разпределение на
финансите да отпадне правилото за консолидиране (конфискуване) на остатъците парични
средства на регионалните колегии в края на всяка година.
Гласували 178 делегати.
Гласували “ЗА” – 122.
Гласували “ПРОТИВ” – 50.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението е прието.
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Председателят подлага на гласуване предложение на арх. Владимир Митов и арх. С.
Шахпазов.
Р Е Ш Е Н И Е:
Текущо да се търси отчетност и отговорност на представителите на КАБ в журито на
актуални конкурси и да се налагат наказания при установяване на нарушение.
Гласували 170 делегати.
Гласували “ЗА” – 113.
Гласували “ПРОТИВ” – 35.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 22.
Предложението е прието.
Арх. Марин Бакалов напомня, че не е гласувано от Общото събрание неговото предложение.
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.
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 би означавало, че
Общото събрание приема решение, което е против Устава на Камарата на архитектите в
България.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложението на арх. Марин Бакалов: 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.
Гласували 184 делегати.
Гласували “ЗА” – 98.
Гласували “ПРОТИВ” – 63.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 23.
Предложението е прието.
Председател арх. Владимир Милков: 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
колегите от Стара Загора – няма да го подложа на гласуване, защото това всъщност е смисълът
на работа на Управителния съвет. Моля, който е съгласен предложенията на Регионална колегия
– Стара Загора да отпаднат, да гласува.
Р Е Ш Е Н И Е:
Предложенията на Регионална колегия Стара Загора да отпаднат.
Гласували 165 делегати.
Гласували “ЗА” – 102.
Гласували “ПРОТИВ” – 53.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.
Предложението е прието.
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Председателят подлага на гласуване т. 1 от предложенията на Регионална колегия Варна.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложението на РК Варна – назначаване в офиса на
Централното управление на КАБ на административен директор.
Гласували 140 делегати.
Гласували “ЗА” – 87.
Гласували “ПРОТИВ” – 43.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.
Предложението е прието.
Председателят прочита т. 2 от предложенията на Регионална колегия Варна: „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.“
Арх. Николай Баровски: Ако искате със сигурност да има едно неизпълнено решение на Общо
събрание от Управителния съвет, да го приемем.
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.
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложението на РК Варна – 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 .
Гласували 167 делегати.
Гласували “ЗА” – 106.
Гласували “ПРОТИВ” – 38.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 23.
Предложението е прието.
Арх. Иван Трендафилов оттегля предложението на РК Варна по т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Арх. Владимир Милков закрива Двадесетото Общо отчетноизборно събрание на Камарата на архитектите в България.
(Закрито в 17.05 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Арх. Николай Баровски
Арх. Владимир Милков

ПРОТОКОЛ ПО СТЕНОГРАМА:
Пенка Ангелова
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