КАБ -УС

П Р О Т О К О Л № 35

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 10.10.2020 г. (десети октомври две хиляди и двадесета година) от 11.00 часа в гр.София в
Зала 1 на ул. „Кракра“ № 11, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Камарата на
архитектите в България (КАБ) на основание чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ във връзка с чл. 21, ал. 6 от
ЗКАИИП.
Управителният съвет заседава с едновременно осигуряване на присъствието на членовете на
УС на място в залата в гр. София и присъствието на членовете на УС чрез пряко и виртуално участие
посредством
видеоконферентна
връзка
през
ЗООМ
платформа
на
адрес:
https://us02web.zoom.us/j/85008796435?pwd=c3Q0SVlHdTBsaTZ2QytteGJvSlZLUT09 , на основание т. I, 2
от Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването, и в изпълнение на същата, с
която са въведени задължителни противоепидемични мерки на територията на страната от 1.10.2020 г.
до 30.11.2020 г. включително, за провеждане на работния процес на колективните органи за
управление в дистанционна форма.
На заседанието присъстваха 9 (девет) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото
събрание и 18 (осемнадесет) от 28 (двадесет и осем) председатели на регионалните колегии.
Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Управителният съвет има необходимият
задължителен кворум и може законно да заседава и взема решения.
Присъстващи членове на УС: арх.Николай Баровски – Председател на УС, арх. Мартин Христов
– Зам.-председател на УС, арх.Петкана Бакалова – Зам.-председател на УС, арх. Владимир Милков,
арх. Атанас Динев, арх.Емил Жечев, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, арх.Кирил
Кирилов, арх. Събин Попов – новоизбран председател на РК Бургас (замества арх. Стефан
Гевренов), арх. Марин Велчев - новоизбран председател на РК Варна (замества арх.Иван
Трендафилов), арх. Люба Еленкова, арх. Петър Червеняшки - новоизбран председател на РК Враца
(замества арх. Калина Мерудийска), арх. Юрий Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх. Красимир
Пампоров, арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх. Сергей Денчев - новоизбран председател на РК
Ловеч (замества арх. Емилия Христова-Цонева), арх. Петър Мурджев - новоизбран председател на
РК Пазарджик (замества арх.Бойко Столинчев), арх. Емил Дечев, арх.Петко Костадинов, арх. Иван
Пенев (замества арх. Атанаска Стодева), арх. Петко Любенов, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита
Козовска, арх. Петър Киряков и арх. Даниела Сивкова. Присъстват общо 27 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Банко Банов, арх. Емил
Сардарев, арх. Здравко Попов, арх.Стоянка Куюмджиева, арх.Любомир Дамянов, арх.Емил Проданов,
арх. Михаил Михайлов, арх.Мария Костадинова, арх. Христо Караянков, арх. Галя Цонева, арх. Иван
Бакалов и арх. Красимир Генов.
Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Христо Чепилев Председател на Контролен съвет (КС) и арх. Румен Йотов – Председател на Комисия по
дисциплинарно производство (КДП).
На заседанието присъстваха арх. Чавдар Тенев – новоизбран председател на РК Пловдив, арх.
Васил Василев – новоизбран председател на РК София-град, арх. Борислав Борисов, адв. Цвета
Йоцова-Стоева и Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ.
Заседанието бе председателствано от арх. Николай Баровски – Председател на УС на КАБ.
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.
Председателят на УС арх. Николай Баровски откри заседанието и предложи да се изслушат
юридически становища относно това дали досегашните председатели на регионални колегии или
новоизбраните ще участват с гласуване на това последно за мандат 2016-2020 на УС заседание.
Становищата на юрисконсулт Емилия Ушакова и на адв. Христо Казармов бяха, че право да
участват и да гласуват в предстоящото заседание имат новоизбраните председатели на регионални
колегии. Адв. Цвета Йоцова-Стоева, която е юрист към Контролния съвет, беше на мнение, че
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председателите на РК - членове на този Управителен съвет, са по право участващи в работата му и
гласуващи до Общото събрание. Би трябвало това да се регулира в Устава на КАБ. Както в Устава на
КИИП е записано, че мандатите на регионалния и на националния орган съвпадат. Председателят на
Контролния съвет арх. Христо Чепилев подкрепи мнението на адв. Цвета Йоцова-Стоева.
След дискусия беше решено да гласуват досегашните председатели на РК или новоизбраните,
ако ги заместват.
Арх. Румен Йотов заяви, че оттегля точката “Информация на Комисия по дисциплинарно
производство“. На следващото първо след Общото събрание заседание на УС ще докладва решението
на КДП за наказание.
Арх. Николай Баровски уточни, че гласуването ще става като първо се преброяват гласовете на
присъстващите в залата, а след това на участниците on-line (с вдигане на ръка и гласово
потвърждение).
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред, с направените в
хода на дискусията допълнения.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

ДНЕВЕН РЕД
1. Информация на Контролен съвет – докладва арх. Христо Чепилев
2. Приемане на протокол № 34 на Управителния съвет и протоколи на Оперативно ръководство –
докладва арх. Николай Баровски
3. Доклади на зам.-председателите по ресори
- Структуриран стаж;
- Протоколи на Комисия по регистъра;
- Електронна система за предаване на проекти;
- Подкрепа за програми на МРРБ;
- Концепция на Министерски съвет за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на
основни икономически сектори
4. Организация на ХХ Общо събрание на КАБ - докладва арх. Николай Баровски
- Регламент и програма на ОС;
- Доклади и отчети за ОС;
- Технически екип, командировки;
- Отпечатване на материали за ОС;
- Предложения за промени в Устава;
- Предложения на арх. М. Хлебарова
5. Бюджет и финанси
- Бюджет на КАБ;
- Докладна записка от РК Плевен относно възнаграждение на техническия сътрудник;
- Заплащане на членски внос в КРИБ;
- Заплащане на съдебни разноски към община Хасково
6. Писма до Управителния съвет на КАБ
- Писмо от председателя на РК Шумен относно казус за неплащане хонорари към проектантски
колективи от страна на Община Хитрино;
- Писмо от Силвия Златкова за реализация на изложба в София „реВизията на Севера“;
- Предложение за спонсорство от „Интегра Консулт Проект“ за образователна инициатива –
архитектурно проектиране;
7. Разни
- Семинар „Дигитални решения за съвременен начин на живот“
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По т. 1 от дневния ред: Информация на Контролен съвет
Председателят на КС арх. Христо Чепилев информира УС, че Контролният съвет не е получил все
още доклада за дейността на ресор „Нормативна дейност“, протоколите от общите събрания на
регионалните колегии и подписани от новоизбраните председатели на РК декларации. Обърна
внимание, че УС в продължение на три години не решава въпроса със заплащането на арх. Н.
Няголов. По повод на дискусията в началото на заседанието арх. Чепилев изрази мнение, че
мандатността е от Общо събрание до Общо събрание, и в нея влизат и председателите на РК, те
остават като членове на УС до Общото отчетно-изборно събрание на КАБ.
Последва дискусия по казуса, свързан с изплащане на възнаграждение на арх. Няголов в
качеството му на председател на КДП за разглеждане на преписки и извършена работа в КДП в
периода 2013 – 2016 г. Договорът е подписан от арх. Борислав Игнатов в началото на неговия мандат
като председател на УС на КАБ.
Адв. Цвета Йоцова-Стоева изрази мнение, че договорът е нищожен. Тя каза, че трябва арх.
Николай Няголов да възстанови сумата по договор, за да не бъде ощетена КАБ.
Арх. Емил Жечев направи предложение да се сезира прокуратурата за евентуално извършено
длъжностно престъпление от арх. Борислав Игнатов.
Арх. П. Бакалова изтъкна в изказването си, че заплащането на членовете на КДП е по решение на
Общото събрание на КАБ. Това са дължими суми за извършена дейност и няма писмено изявление от
арх. Няголов, че не желае да получи възнаграждението си.
Арх. Николай Баровски, имайки предвид становището на адв. Цвета Йоцова-Стоева, каза, че в
такъв случай той самият няма да подпише гражданските договори на членовете на Контролния съвет,
които не са получили хонорарите си за 2019 – 2020 г. Председателят на КС не е подал навреме
докладна записка за възнагражденията. Случаят е аналогичен – действащ председател на УС не може
да подпише със задна дата договори за дейност през период, в който е имало друг председател на УС
на КАБ.
След дискусия Председателят на УС постави на гласуване постъпилите предложения.
Гласуване на предложението – да се уведоми арх. Николай Няголов да върне сумата по договор
от 2016 г., защото договорът е нищожен.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Гласуване на предложението на арх. Емил Жечев – да се сезира прокуратурата за евентуално
длъжностно престъпление от арх. Борислав Игнатов.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – 12; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема предложението да бъдат сключени договори с членовете на
Контролния съвет и да бъдат изплатени хонорарите им за 2019 г. и 2020 г.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на протокол № 34 на Управителния съвет и протоколи на
Оперативно ръководство
Арх. Николай Баровски представи решенията на УС от предишното заседание, включени в
Протокол № 34.
По предложение на арх. Емил Дечев
УС реши:
Управителният съвет приема от списъка на техническите сътрудници, командировани за Общото
събрание на КАБ, да отпадне Силвия Златкова.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По предложение на арх. Николай Баровски
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УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 34 на Управителния съвет от заседание, проведено на
11.09.2020 г.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Николай Баровски представи решенията на Оперативното ръководство по Протокол № 52 от
заседание на ОР, проведено на 23.09.2020 г.
Решенията по Протокол № 52 на ОР бяха гласувани от УС поотделно.
УС реши:
Управителният съвет приема решението на ОР по т. 1: Да се сключи споразумение със Сдружение
„Чехословашки клуб в България Т.Г. Масарик“, за да се продължи за срок от един месец - до
25.10.2020 г. ползването на наетите от КАБ помещения на третия етаж на сградата.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема решението на ОР по т. 2 и т. 3:
Да се закупи един лазерен принтер, безжичен презентер и консумативи за ОС: шлемове за
служителите на КАБ, подпомагащи работата на ОС; дезинфектанти, маски за делегатите, ръкавици,
баджове. Да се изработят три печата за бюлетините с надпис „Комисия по избора на ОС на КАБ“.
Оперативното ръководство приема предложената оферта от „Скай къмпани“ ЕООД на стойност
5581 лева с ДДС. В офертата е включена офис-техниката, съгласно решението на УС по протокол №
33 на УС (за закупуване на два лаптопа Dell и два външни диска) и съгласно решението на ОР по т. 2 за закупуване на безжичен презентер и лазерен принтер.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема решението на ОР по т. 4: Приема предложеното Становище по
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ЗИД на ЗКН),
публикуван за обществено обсъждане на 26.08.2020 г. и принципни предложения за изменение на
законодателството в областта на културното наследство. Становището да се изпрати до
Министерството на културата.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Последва дискусия по решението на Оперативното ръководство по т. 5 на Протокол №
52/23.09.2020 г: Приема предложеното Становище на КАБ по проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-39, внесен от Министерски съвет на
25.08.2020г. в Народното събрание. Становището да се изпрати до Народното събрание.
Последва дискусия.
Арх. Даниела Сивкова изрази несъгласие с предложеното Становище на КАБ за ЗИД на ЗУТ.
Според нея то е по-скоро като защита на консултантите, а не на архитектите. Поиска спешно текстът
да бъде консултиран с работната група по ЗУТ. Да се предложи отново да се върне предложението за
водещия проектант. Да се изготви в кратък срок ново становище, сериозно мотивирано.
Арх. Петър Киряков в изказването си подчерта, че няма нужда от ново становище. КАБ да заяви
позицията си за нов Закон за устройство на територията. Да се реагира по-остро, с декларация. Арх.
Емил Жечев подкрепи мнението на арх. Киряков. Предложи да се запише в декларацията, че не са
зачетени правата на свободните архитекти.
Арх. Петко Любенов напомни, че още миналата година КАБ е реагирала остро срещу
предложенията за промяна на ЗУТ, направени от ДНСК. Сега отново промените, предложени от ДНСК,
се предлагат с леки козметични корекции.
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Арх. П. Червеняшки и арх.Д. Сивкова също поискаха да се изготви остра декларация, с която да се
отхвърлят тези предложения.
Арх. Н. Баровски обясни, че колегията е очаквала реакция от КАБ на този законопроект и
становище по конкретните текстове. Становището за ЗИД на ЗУТ е подготвено от арх. П. Любенов и
арх Е. Велев.
Арх. П. Бакалова изтъкна, че конкретните предложения в становището са на база решения за ЗУТ
от протоколи на УС на КАБ и на решения на ОС. Предложи членовете на УС да прочетат стенограмите
от заседанията на комисии в Народното събрание, за да се види, че народни представители се
позовават на КАБ, за да отхвърлят предложенията на ДНСК. Арх. Бакалова информира УС и за проект
за промени в ЗУТ на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, в който чрез
застраховките се ограничава възможността на архитектите да участват в инвестиционния процес. Арх.
Бакалова е провела срещи с арх. Здравко Здравков и с представители на браншови организации
(КИИП, КСБ и др.); ще се проведе тези дни и кръгла маса с цел да се подготви обща декларация за
ЗУТ и че е необходимо ново законодателство.
УС реши:
Управителният съвет потвърждава и останалите решения на Оперативното ръководство по
Протокол № 52 - по т. 5 и т. 6:
Приема предложеното Становище на КАБ по проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията, № 002-01-39, внесен от Министерски съвет на 25.08.2020г. в
Народното събрание. Становището да се изпрати до Народното събрание.
Да се възложи на адв. Христо Казармов да изготви юридическо становище по следния въпрос:
"Кой има право да участва и да гласува в предстоящото заседание на Управителния съвет на КАБ на 9
октомври 2020 г., което ще се проведе преди Общо събрание на КАБ за избор на нов председател и 10
членове на УС (на 16 октомври 2020 г.) - новоизбраните председатели на регионални колегии или
предходните?" Да се заплати хонорар на адв. Христо Казармов до 300 лева.
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По предложение на арх. П. Киряков, арх. Вл. Милков и арх. Д. Сивкова
УС реши:
Управителният съвет приема да се изготви декларация от по отношение на промените в ЗУТ и да
бъде представена на Общото събрание.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

(почивка от 13 до 14.30 часа)
По т. 3 от дневния ред: Доклади на зам.-председателите по ресори
- Структуриран стаж
Арх. Мартин Христов представи на УС финалния проект на изготвения миналата година
правилник (допълнени са приложенията за ландшафтни архитекти и урбанисти): Ред и правила за
представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по специалността за придобиване на пълна
проектантска правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране на лица с професионална квалификация архитекти, ланшафтни архитекти и урбанисти.
По предложение на арх. М. Христов и след дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема изготвения от Комисията по регистъра правилник „Ред и правила за
представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по специалността за придобиване на пълна
проектантска правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране на лица с професионална квалификация архитекти, ланшафтни архитекти и урбанисти“.
Правилникът влиза в сила от 1.01.2021 година, като изискването за структуриран стаж се прилага от
1.01.2022 година.
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ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Мартин Христов представи докладна записка до УС относно приключването на мандата и
оформяне на финалния отчет на ресор „Практика”. Той предлага Управителният съвет да одобри
финалните плащания към колеги за извършена работа по дейностите на ресора, както и последни
външни плащания, включени в одобрената план-програма на ресора от ОС на КАБ за 2019 и
продължена с решение на ОС на КАБ и през 2020 г.: възнаграждения на участниците в работните групи
за създаване на „Ред и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по
специалността за придобиване на ППП“ – общо 5 360 лева и хонорари на адв. Цвета Йоцова-Стоева
съгласно предоставена хонорар-сметка за изготвяне на становища и оформяне на документи на КАБ –
4 700 лева. Съгласно приетия отчет на ресора от ОС на КАБ през 2019 г. свободният ресурс за
довършване на програмата е 10 871 лв. През 2020 г. до момента разходи на ресора не са правени. С
настоящата докладна се предвиждат разходи за дейности, извършени през 2020 г. в рамките на
мандата. Сумарно за 2020г. новите разходи възлизат на 10 060 лв., което е с 811 лв. по-малко от
свободния ресурс в ресора от 2019 г.
По предложение на арх. М. Христов
УС реши:
Управителният съвет приема докладната записка на арх. Мартин Христов за финални плащания за
извършена дейност на ресор „Практика“ през 2020 година на обща стойност 10 060 лева.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. М. Христов направи предложение удостоверенията за проектантска правоспособност за 2021
година да останат само on-line, да не се изработват пластики. Така ще се спестят разходи на КАБ в
размер около 5000 лева.
Арх. Даниела Сивкова предложи и проектантските бюра на проектантите да се вписват в
удостоверенията, на доброволен принцип.
УС реши:
Управителният съвет приема предложението удостоверенията за проектантска правоспособност
за 2021 година да останат само on-line, с вписване на проектантските бюра.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Мартин Христов представи проект на декларация в изпълнение на решение на УС от
предишното заседание, по предложение на арх. Румен Йотов - преди получаването на
удостоверението за проектантска правоспособност за следващата календарна година всеки член на
КАБ да попълни и подпише декларация, в която да декларира участие в административен орган или
строителна фирма или дали е свързано лице с такива служители.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от арх. Мартин Христов проект на декларация, като
отпадне последната точка от текста - за свързаните лица. Декларацията ще се попълва електронно от
членовете на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- Протоколи на Комисия по регистъра
По предложение на арх. Мартин Христов
УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 65 от 25.09.2020 г. на Комисията по регистъра приложение към Протокол № 35/10.10.2020 г. на Управителния съвет на КАБ:
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1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска
правоспособност заявилите архитекти – 20 бр. (в т.ч. 4 бр., на когото възстановява членството, 1
промяна от ОПП, съгласно чл. 229 ал. 1 от ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните
документи.
2. Вписва в том трети раздел трети на регистъра на архитектите с ограничена проектантска
правоспособност съгласно чл. 229 ал.1 от ЗУТ заявилите архитекти – 1 бр. и разпорежда да му бъдат
издадени съответните документи.
3. Вписва в том четвърти, раздел трети на регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилият ландшафтен архитект - 1 бр. и
разпорежда да му бъдат издадени съответните документи.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 66 от 25.09.2020 г. на Комисията по регистъра приложение към Протокол № 35/10.10.2020 г. на Управителния съвет на КАБ:
1. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с Пълна проектантска
правоспособност заявилите ППП архитекти – 47 бр. (в т.ч. 12 бр., на които възстановява членството, 11
бр. с променен статут от ОПП и 2 бр. с променен статут от ППП съгласно чл. 230, ал. ал.3 и ал. 4 от
ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
2. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска
правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ заявилите ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4
от ЗУТ архитекти – 8 бр. (в т.ч. 4 бр. с променен статут от ППП, 1 бр. с променен статут от ОПП, 1 бр. с
променен статут от ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, 1 бр. с променен статут от ОПП,
съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
3. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилите ППП по паркоустройство ландшафтни
архитекти – 3 бр. (в т.ч. 1 бр., с променен статут от ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, 1 бр. на
когото възстановява членството) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
4. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на урбанистите с пълна проектантска
правоспособност по устройствено планиране заявилите ППП по устройствено планиране урбанисти - 1
бр. на когото възстановява членството.
5. УС на КАБ отлага разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска
правоспособност на:
1. арх. Манол Петев Манолов, № 06105 РК Хасково – отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
2. арх. Йорданка Светославова Чолакова № 05978 РК София град – отлага поради липса на
достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
3. арх. Тихомир Илиянов Марков, РК София град - отлага поради липса на достатъчно доказателства
за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
4. арх. Кристиян Ваклинов Топчиев, РК София град - отлага поради липса на достатъчно доказателства
за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
5. л.арх. Таня Георгиева Шопова, № 06449 РК Кърджали – отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
6. л.арх. Ивелина Веселинова Вълчанова, РК София град – отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

- Концепция на Министерски съвет за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на
основни икономически сектори
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Арх. Петкана Бакалова информира за Концепцията на Министерски съвет за прилагане на
алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, която касае планирани от
правителството политики и за сектор строителство. Концепцията е била публикувана през лятото и в
нея е било предвидено двегодишно обсъждане с професионалната общност. Но изненадващо през м.
септември Министерски съвет приема държавни стандарти за регулацията. В този документ се
предвиждат два варианта както за КАБ, така и за другите камари от бранша – или да станат НПО в
обществена полза, или да има някаква форма на контрол от страна на държавата върху дейността им.
Тези насоки в държавната политика засягат самостоятелността на КАБ, КИИП, КСБ и други камари,
което налага обща позиция от тези организации. Арх. Бакалова съобщи за проведени вече срещи с
ръководствата на браншовите камари и за подготовката на кръгла маса на 14.10.2020 г. за изготвяне
на обща декларация, която да се изпрати на Министерски съвет.
Последва дискусия.
Членовете на УС се обединиха около няколко тези:
- КАБ не приема предложените от Министерски съвет варианти за регулиране на професията;
- КАБ, заедно с другите камари, да изрази чрез декларация остра реакция срещу това
политическо решение;
- КАБ да атакува Концепцията на Министерски съвет на база, че няма легитимен достоверен
източник на информация – не е ясно как са правени „дълбочинни интервюта със 70 архитекти“;
- УС да информира Общото събрание за този проблем и текстът на декларацията да бъде
потвърден от ОС на КАБ;
- Следващият Управителен съвет да оспори този документ на Министерски съвет.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет категорично възразява срещу Концепцията на Министерски съвет за
прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори. Констатациите в
нея почиват на неверни оценки и необоснована информация. Да се подготви остра декларация срещу
концепцията, която да бъде приета от ОС на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 4 от дневния ред: Организация на ХХ Общо събрание на КАБ
Арх. Н. Баровски представи три оферти за печат и окомплектоване на работни материали за
Общото събрание на КАБ – от фирмите PRO360, ЕУРЕКА и от Фактор-Е.
УС реши:
Управителният съвет приема офертата на фирма Фактор-Е ЕООД за отпечатване и
окомплектоване на материалите за ХХ Общо събрание на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По предложение на председателя на УС арх. Николай Баровски
УС реши:
Делегатите за ХХ Общо събрание на КАБ да бъдат настанени по сами в стаи в Хотел „Рила“ и да
имат право да пътуват самостоятелно в колите си за Боровец.
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Последва гласуване на предложение на арх. Николай Баровски да се заплати сумата от 8000 лева
за парти вечерта на 16.10.2020 г. на терасата на хотел „Рила“. Арх. Н. Баровски напомни, че има
решение на УС по Протокол № 29/11.02.2020 г. КАБ да заплати за вечерно парти, когато ХХ ОС
трябваше да се проведе в хотел WAVE resort.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 8; “ПРОТИВ” – 6; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.
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По тази точка от дневния ред арх. Мария Хлебарова предложи КАБ да изисква направен PSR тест
за КОВИД-19 от делегатите на ОС, който частично да бъде заплатен от Камарата. Но след дискусия в
УС тя оттегли предложението си.
Поради липса на кворум останалите точки от дневния ред не бяха разгледани.
Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 17.15 часа.

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