
П Р О Т О К О Л   № 03

от  заседание на Контролен съвет  на КАБ

Днес 18.02.2021 г. /осемнадесети февруари две хиляди и двадесета и първа година/ от
11.00 часа се проведе редовно заседание на Контролен съвет от разстояние чрез виртуално
участие на членовете, посредством видеоконферентна връзка през ZOOM платформа на
адрес:

https://zoom.us/j/98497858831?pwd=amdyZURKWmwzcEllUFl6Q2c2ZEtXQT09

Заседание от разстояние на основание т.I 1, б.е) от Заповед РД – 01-446/31.07.2020 г. на
Министъра на Здравеопазването.

На заседанието присъстваха :

1. Арх. Костадин Христов – председател на КС
2. Арх. Христо Венков – зам.председател на КС
3. Арх. Банко Банов
4. Арх. Пламен Генов
5. Арх. Христо Чепилев
6. Арх. Петър Стрясков
7. Арх. Николай Баровски

За водене на протокола беше определена Люсиена Георгиева – технически секретар на КС.

В 11:15 часа  арх. Костадин Христов откри заседанието на КС.
Арх. Костадин Христов предложи заседанието да бъде проведено при следния дневен

ред.

Дневен ред:

1. Преглед на Протокол 02/ 17.11.2020г на ОР
2. Преглед на Протокол 02/18.11.2020г на УС на КАБ
3. Отчетност по Декларации на КС за 2016-2020г
4. Сигнал от арх. Йордан Пенев и арх. Таня Пенева, относно противозаконно избиране на
председателя на РК Разград
5. Сигнал от арх. К.Пеев с вх.N 01/25.01.2021г, относно Четиристранно споразумение за
сътрудничество от 08.01.2021г между регионални колегии Варна, Добрич, Шумен и
Търговище.
6. Становище, относно правилата на представители на КАБ
7. Сигнал от Председателя на КДП -  арх. Румен Йотов, относно съвместимостта на член на
Съвета на РК и член на УС
8. Преглед на изпълненията на решенията на КС от заседание 02
9. Въпрос за даване на пълна проектантска правоспособност



След дискусия, членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния проект за

РЕШЕНИЕ:

Приема  така предложения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Преглед на Протокол 02/ 17.11.2020г на ОР.

Арх. Костадин Христов предложи на решение следния проект за

РЕШЕНИЕ:

Контролен съвет приема за сведение Протокол 02/17.11.2020г на ОР без забележки.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Преглед на Протокол 02/18.11.2020г на УС на КАБ

Арх. Костадин Христов предложи на гласуване следния проект за

РЕШЕНИЕ:

Контролен съвет приема за сведение Протокол 02/18.11.2020г на УС без забележки.
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ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчетност по Декларации на КС за 2016-2020г

Арх. Костадин Христов представи на членовете на КС обобщен вариант на всички членове
на УС, които са подали Декларацията по образец на КС. Последва дискусия.
Арх. Костадин Христов  предложи следния проект за

РЕШЕНИЕ:

Да се изиска Декларация от тези членове, които не са подали да попълнят и предадат
Декларацията в срок до 25.02.2021г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Сигнал от арх. Йордан Пенев и арх. Таня Пенева, относно противозаконно избиране на
председателя на РК Разград

Арх. Костадин Христов запозна членовете на КС със сигнал, подаден от арх. Йордан Пенев и
арх. Таня Пенева срещу избора за Председател на регионална колегия Разград – арх. Емил
Проданов. КС не е получил все още Декларация от арх. Проданов, че отговаря на условията
за заемане на длъжността. В регистъра на КАБ за ППП, арх. Емил Проданов е декларирал
за 2021г. ограничение по чл. 230 от ЗУТ в две общини. В сайта на КАБ липсва актуална
информация за състава на Съвета на Регионална колегия Разград. Видно от наличната
информация в предходния мандат съветът се е състоял от двама членове при минимално
изискуем състав съгласно Устава от трима. Последваха обсъждания и дискусия.
Арх. Костадин Христов предложи за гласуване следния проект за
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РЕШЕНИЕ:

КС, по получения сигнал констатира, че е нарушен Уставът при избор на Председател на
регионална колегия Разград.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

РЕШЕНИЕ:

КС с официално писмо да изиска Протокол от проведеното от РК Разград Общо
събрание, на което е избран Председателят арх. Емил Проданов. Също така да се
приложат и документи от последно проведените три Общи събрания.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

РЕШЕНИЕ:

КС възлага на арх. Христо Чепилев да изготви становище до членовете на регионална
колегия Разград за провеждане на ново Общо събрание (изборно) за председател,
отговарящо на правилата в Устава.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Сигнал от арх. К.Пеев с вх.N 01/25.01.2021г, относно Четиристранно споразумение за
сътрудничество от 08.01.2021г между регионални колегии Варна, Добрич, Шумен и
Търговище.

Арх. Костадин Христов представи сигнала на членовете на КС и анализ на приложените
документи (в Приложения). Последваха дискусии и препоръки.
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за

РЕШЕНИЕ:

КС с официално писмо да изиска от РК Варна, РК Шумен, РК Добрич и РК Търговище
Протоколи на техните решения за оправомощаване на техните Председатели да
сключат Четиристранно сътрудничество с изясняване на задължения и отговорности.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Становище, относно правилата на представители на КАБ

Последва дискусия, мнения и становища по тази точка.
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за

РЕШЕНИЕ:

Да се отложи разглеждането на тази точка.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Сигнал от Председателя на КДП - арх. Румен Йотов, относно съвместимостта на член
на Съвета на РК и член на УС

Арх. Костадин Христов представи за обсъждане сигнала от арх. Румен Йотов, както и
приложените становищата от юристи. Арх. Костадин Христов декларира отказ от участие в
решенията по тази точка поради конфликт на интереси като съвместяващ длъжности в КС и
в Съвета на РК – Бургас и прилага лично становище (в Приложения). Последва дискусия и
след обсъждане, арх. Костадин Христов предложи следния проект за

РЕШЕНИЕ:

КС е на мнение, че е нецелесъобразно съвместяване едновременно на членство в Съвет
на регионална колегия и членство в национален орган на Камарата, въпреки че не е
изрично забранено в Устава. КС призовава да се допълни еднозначно Устава по този
въпрос.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

РЕШЕНИЕ:

Да се поиска становище от юриста на Контролен съвет, относно съвместимостта на
член на Съвета на РК и член на УС.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Преглед на изпълненията на решенията на КС от заседание 02

Поради невъзможност за изпълнение на задълженията на членовете на КС в срок, арх.
Костадин Христов предложи следния проект за

РЕШЕНИЕ:
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Срокът на изпълнение на задълженията на членовете на КС, възложени с Протокол 02/
26.11.2020г да се удължи с още един месец.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

ПО Т. 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Въпрос за даване на пълна проектантска правоспособност

Арх. Костадин Христов запозна членовете на КС със становището на юрисконсулт Емилия
Ушакова, относно признаване на проектантски стаж и необходимостта от промяна на чл. 23
от ЗКАИП. Последва дискусия и предложения.
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за

РЕШЕНИЕ:

КС да обърне внимание на УС, че сроковете за структуриран стаж вече текат и са
необходими спешни мерки за популяризирането и организиране на дейността или
отлагането им.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

РЕШЕНИЕ:

Да се обърне внимание на УС, че ОПП трябва да бъдат вписани в регистъра, за да им се
признава проектантски стаж.
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ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.

Решението се приема

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 15.30 ч.

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО:

Присъстващи членове на КС:

арх. Костадин Христов .............................

арх. Николай Баровски ……………………

арх. Банко Банов ..............................

арх. Пламен Генов ..............................

арх. Петър Стрясков ..............................

арх. Христо Чепилев ……………………

арх. Христо Венков .............................

Приложения по точките от Дневния ред:
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Приложение към т. 4

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА КАБ

Уважаеми колеги ,

КС на КАБ на свое заседание 03/18.02.2021 г. разгледа Сигнал вх. № 06/12.11.2020 г от
членове на РК Разград. При обсъждането на казуса, КС установи, че в сайта на КАБ няма
налични всички протоколи от проведените отчетно-изборни събрания на РК на Камарата. Не
са предоставени декларации от всички колеги, членове на органите на КАБ на национално и
регионално ниво. От наличната, макар и не пълна информация, КС счита че при провеждане
на общото отчетно-изборно събрание в РК Разград има нарушение на чл. 7 (3) и (5), и чл.13
(1) т. 5 от Устава на КАБ по отношение избора на арх. Емил Проданов за Председател на РК
- Разград за мандат 2020-2024г.

Във връзка с тези констатации Контролния съвет предлага на УС на КАБ по
отношение на този конкретен сигнал:

1. УС на КАБ да информира писмено на лична електронна поща всички членове на РК -
Разград за констатациите на Контролния съвет.

2. УС на КАБ да приложи чл. 40 (6) от Устава, а именно да се даде конкретен срок на РК
– Разград да проведе легитимен избор на нов Председател.

3. УС на КАБ да предостави на КС копие от протокола на проведеното отчетно – изборно
събрание на РК – Разград за установяване избора на легитимни членове на Съвета на
регионалната колегия.

4. До излъчването на нов легитимен Председател на РК – Разград, УС на КАБ да
ограничи възможността на арх. Проданов да участва в гласуванията на решения на
Управителния съвет и да предприеме мерки бюджета на РК – Разград да се
изразходва само с решения на легитимни органи.

Във връзка с общи констатации изведени от този конкретен случай Контролния съвет
предлага на УС на КАБ:

1. УС на КАБ да предостави на КС копие от документацията на отчетно-изборните
събрания на всички РК, за проверка за съответствие на Съветите на РК с чл. 40 (7) от
Устава, а именно - Съветът на регионалната колегия се състои най-малко от трима
членове.

2. УС на КАБ да организира актуализация на информацията за състава на Съветите на
Регионалните колегии публикувана в сайта на Камарата и да публикува протоколите
от отчетно-изборните събрания на регионалните колегии.

Приложение 1 – тематична извадка от Устава и ЗКАИИП
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Приложение 1

У С Т А В на Камарата на архитектите в България

Чл.7. , ал. 3. Архитектите по ал. 2, които членуват в Камарата, както и архитектите, на които пълната
проектантска правоспособност е редуцирана при условията на чл. 230 от ЗУТ, не могат да бъдат
избирани в органите за управление.

ал. 5. (нова 2007) Със заемането на длъжността “Главен архитект” на Община с време на изпълнение на
функциите в общ размер до два дни седмично проектант с пълна проектантска правоспособност я губи
само за територията на съответната Община, като си я запазва за останалата територия на страната.
Такъв проектант се ползва от всички права, произтичащи от членството в Камарата, с изключение на
правото да бъде избиран за член на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията за
дисциплинарно производство. Тези обстоятелства се отразяват в Регистъра на действащите архитекти с
пълна проектантска правоспособност”.

Чл.11. (изм. 2015) Членовете на Камарата нямат право:

ал. 7. Да съвместяват дейността на проектант с пълна проектантска правоспособност с дейността на
строител, на строителен предприемач или на административен служител;

Чл.13 ал.1. Членството в Камарата се прекратява в следните случаи:

Т. 5. (нова 2015) Лицата, за които се отнася органичителния режим на чл.230 ал.3 от ЗУТ, не могат да бъдат
избирани за членове в органите на управление на Камарата и нейните териториални структури,
Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно прозводство за периода, докато заемат съответната
длъжност.

Чл.41а. (нов 2007) Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по ЗКАИИП,
Устава, Професионалния кодекс, решенията на управителния съвет и общото събрание на Камарата,
включително:

Ал.4. Укриване на важни обстоятелства при вписването като проектант;

З А К О Н ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на
задълженията по този закон, устава на съответната камара и професионалния кодекс, решенията на
управителния съвет и общото събрание, както и:

1. предоставяне на проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им;

2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;

3. системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения;

4. укриване на важни обстоятелства при вписването като проектант;

5. системно неизпълнение на задълженията като председател или член на управителен, контролен или
дисциплинарен орган.
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Приложение към т. 5

Анализ на представените документи по писмо с Вх № 01/25.01.2021 във връзка с
Четиристранно споразумение за сътрудничество между РК Варна, РК Добрич, РК Шумен и РК
Търговище.

Закона за Регионално развитие разграничава 4 нива на планиране – национално, ниво
2 (регионално), областно и общинско. Установява създаване на съвети планиращи и
контролиращи дейността по 4-те нива. На ниво 2 (регионално) се създава Регионален съвет за
развитие с териториален обхват съответния регион (6 на брой за цялата страна). В тези
съвети е допусната възможността за участие с право на съвещателен глас, в качеството им на
наблюдатели на представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2. До сега КАБ не е
изпробвал тази възможност за участие в Регионалните съвети за развитие.

На ниво областни съвети за развитие по преценка на Председателя на областния съвет
за развитие могат да бъдат поканени да присъстват с право на съвещателен глас физически
лица и представители на юридически лица и на граждански организации, които имат
отношение към развитието на областта. Към областния съвет на развитие се създават
постоянни комисии. Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на
територията и строителство се ръководи от архитект от съответната областна
администрация. Няма информация до сега КАБ да е излъчвала представители в тези съвети.

На ниво община Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината
е общинският съвет. В новия програмен период 2021-2027 е предвидено по широко участие на
неправителствения сектор при взимане на решения по изпълнение на Плановете за
интегрирано развитие на общините (ПИРО). В 10-те най-големи градски общини е заложено
създаване на Комитет за подбор на проекти в чийто състав изрично е препоръчано да бъдат
включени представители на регионалните колегии на КАБ и КИИП.

Съгласно ЗКАИИП правомощията на регионалните колегии са описани в уставите на
съответните камари. В устава на КАБ изрично са изредени правомощията на Съвета на
регионалната колегия като орган на управление на РК в периодите между Общите събрания
на РК. Устава изрично разпорежда, че въпроси извън изрично изброените компетентности  на
Съвета на РК са от компетентността на Управителния съвет на КАБ.

Уставът не забранява изрично сдружаване на регионални колегии за изпълнение на
съвместни проекти в обхвата на тяхната компетентност. Управителния съвет на КАБ е приел
правилник за разпределяне на отговорности по отношение излъчването и контролирането на
лица представляващи КАБ пред държавни и общински структури. Правилникът изрично
делегира права на Регионалните колегии по отношение областни и общински структури в
частност експертни съвети.

Във връзка с изложеното по-горе фактическо състояние на взаимно обвързване нивата
на планиране в държавата и разпределението на отговорностите в структурата на Камарата е
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необходимо да се изведат няколко препоръки по отношение на инициативата на
председателите на регионалните колегии от Североизточен район за планиране.

- Камара на архитектите не е представена на ниво региони и области на планиране.

Необходимо е да се изготви политика на УС за отношението на Камарата към
Закона за регионално развитие и да се потърсят начини за прилагане на тази
политика по четирите нива на планиране.

- Съгласно приетите вътрешни за камарата правилници представителството на КАБ в
национални органи, а такива са органите за планиране от ниво 1 и 2 (регион) е в
правомощията на Управителния съвет. Управителният съвет е делегирал права на
регионалните колегии да представляват Камарата на областно и общинско ниво.

Необходимо е по-подробно разписване в правилника на правата и задълженията на
представителите на Камарата.

- Органът за управление е Съветът на регионалната колегия, а Председателят на РК
е представляващ колегията.

С оглед изложените препоръки в споразумението за сътрудничество на Регионалните
колегии от Североизточен район за планиране се констатират следните неточности:

- Липсват приложени решения на Съветите на регионалните колегии които изрично
да делегират правомощия на Председателите да сключват споразумения за
съвместна дейност.

- Представителство в национални органи се делегира само с решение на
Управителния съвет. Регионалните съвети могат да предлагат за решение
кандидатури, но решава целия Управителен съвет доколкото не е взел решение да
прехвърли тези свои правомощия.

- Несериозно е „неформално“ обединение да претендира за официална
представителност пред държавни органи.

- Целите на сдружението извън представителността спрямо Североизточен регион за
планиране са важни по своята същност, необходимо е да бъдат доразвити и да не
се ограничават само до тези колегии. Необходимо е насърчаване от Управителния
съвет чрез подходящи методи на сътрудничество между съседни по територия
регионални колегии.

- Споразумението се опитва да въведе ново структурно ниво в организацията на
Камарата. Правомощия за това притежава единствено Общото събрание на
камарата чрез въвеждането му с текстове в устава. Подобни опити са правени в
предходни години чрез подготвени текстове за промяна на устава. Необходимо е да
се премине през предварително масово обсъждане на идеите за да бъдат
евентуално припознати от по-голяма част от членовете.

- Новата структура претендира за финансиране от централния бюджет при
положение, че голяма част от функциите ѝ се припокриват с функциите на
регионалните колегии чийто председатели участват в нея.
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- В текста на подписаното споразумение липсва задължение пред кого и по какъв
начин споразумяващите се страни ще отчитат своята съвместна дейност.

Приложение към т. 7

Особено мнение на  арх. К. Христов

ЗКАИИП и Устава на КАБ не забраняват съвместяването на пост в националните
органи на Камарата – УС, КС и КДП с пост в регионалните структури (регионални и
архитектурни колегии) както и в работни групи, целеви групи, представителство на Камарата в
експертни комисии и жури в конкурси. По дефиниция УС ръководи Камарата посредством
своите решения в периодите между Общите събрания, КС контролира законосъобразността
на решенията на колективните органи на Камарата, а КДП контролира поведението на
индивидуалните членове чрез заплахата от наказания. Трите колективни органа се отчитат за
своите действия и решения пред най-висшия орган на Камарата – Общото събрание. В това
отношение техните решения влияят на всички структури и членове, и взаимно се контролират
по между си. Поради тази висока отговорност тези три структури са организирани като
колективни органи и за да не се получи индивидуално субективно надмощие в тях изрично е
въведена нормата за недопускане на „свързани лица“ измежду членовете им. Същевременно
членовете на тези три органа са колеги с права и задължения равни с правата и задълженията
на всички членове на Камарата. Тези права и задължения им дават възможност да участват в
дейността на Камарата на всички равнища съобразно желанието и компетентността си, и
въведените ограничения. При използването на тези възможности неминуемо може да се
изпадне в ситуации на съмнение относно безпристрастността на взетите решения. В тези
случаи насока дават приложените по долу извадки от национални нормативни документи в
които е разработен термина „конфликт на интереси“. Тази постановка дава възможност и
задължение за деклариране на потенциална заплаха от субективно мнение повлияно от
частен интерес, и обосновава отказ от участие при вземане на решение по конкретен въпрос.
Това е гаранция за запазване обективността на решенията на колективните органи в случай
на съмнения в частните интереси на отделен индивидуален член на колективния орган.

Цитираният термин не присъства в документите уреждащи дейността на Камарата и
прилагането му е по скоро доброволно. В тази връзка и след като е повдигната такава тема
препоръчвам да се разработи допълнение в устава по отношение чл. 24 (4) и към
ограниченията за произнасяне при условията на „свързани лица“ се добави терминологията
за „конфликт на интереси“, декларирането и избягването му. Всички изборни длъжности
подлежат на контрол и отчет от органа който ги е избрал, и който има право да ги смени преди
изтичане на мандата им ако прецени, че не справят със задълженията си. Използвам случая
да повдигна дискусия по въпроса за целесъобразното съвместяване на длъжности в
различните йерархични нива в структурата на Камарата и посоката към разрешаване на този
проблем – със забрана или с въвеждане на терминологията „конфликт на интереси“ със
съответната за това отговорност.

Извадка от приложими нормативи:

ЗКАИИП
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Управителният съвет на съответната камара се състои от председател, 10
членове и председателите на регионалните колегии на съответната камара.
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(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани за не повече от два
последователни мандата членове на съответната камара, които притежават пълна проектантска
правоспособност и най-малко 10 години проектантски стаж.
(3) Управителният съвет се избира за срок 4 години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Не може да бъдат избирани за членове на управителния съвет лица:
1. които са членове на контролния съвет или на комисията по дисциплинарно производство;
2. на които са наложени наказания по чл. 36, ал. 1, т. 3 или 4 - за срока на наказанието;
3. които са осъдени с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено
престъпление;
4. които са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
5. които са народни представители, министри или членове на политически кабинети на министри.

УСТАВ
Чл.24. (4) Никой член няма право на глас в органите за управление при решаване на въпроси,

отнасящи се до него и свързаните с него лица по §1 от Търговския закон.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС
Чл. 7. Архитектът е длъжен да избягва ситуации, в които съвместява функциите на участник /страна/ и

арбитър при реализирането на една и съща работа. Когато архитектът упражнява дейности от различно
естество, те трябва да бъдат напълно разграничени и независими помежду си, както и да представляват
публично достояние.

Търговски закон
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) (1) "Свързани лица" по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на
друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

ЗПУКИ - отменен
Чл. 2. (1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес,
който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или
задълженията му по служба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Частен е всеки интерес, който води до облага от материален
или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително
всяко поето задължение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително
придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на
привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ,
глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

ЗПКОНПИ
Чл. 52. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен
интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията
или задълженията му по служба.
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Чл. 53. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице,
заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
Чл. 54. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции,
както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на
цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване
на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
§ 1. По смисъла на този закон:
6. "Контролиране на юридическо лице" е налице, когато:
а) физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от дяловете или от капитала на
юридическото лице и пряко или непряко го контролира;
б) физическо лице е контролиращо по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон или
упражнява контрол по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
в) в полза на физическо лице се управлява или разпределя 50 на сто или повече от имуществото на юридическо
лице с нестопанска цел;
г) в полза на група от физически лица е създадено или действа юридическо лице с нестопанска цел.
7. "Несъвместимост" е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно
Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност.
15. "Cвързани лица" са:
а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по
съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително; за целите
на производството за отнемане на незаконно придобитото имущество за свързано лице се счита и бивш съпруг,
бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на Комисията;
б) физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в
икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата
безпристрастност и обективност.
§ 2. (6) Организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на
конфликт на интереси се уреждат с наредба на Министерския съвет, а за органите на съдебната власт, Висшия
съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието – с наредба
на пленума на Висшия съдебен съвет. Организацията и редът за извършване на проверката на декларациите,
както и за установяване на конфликт на интереси по отношение на експертите по чл. 55, ал. 2 от Закона за
съдебната власт се уреждат с правилата по чл. 55, ал. 5 от Закона за съдебната власт.
(8) Установяването на конфликт на интереси се извършва от органа по избора или назначаването, като с
акта за установяване на конфликт на интереси се налага и административното наказание, а за кметовете на
кметства – от постоянна комисия на съответния общински съвет. В тези случаи не се съставя акт за установяване
на административно нарушение и не се издава наказателно постановление.

ЗППЦК -
§ 1. По смисъла на закона:
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Свързани лица" са:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Контрол" е налице, когато
едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто
от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с
дейността на юридическо лице.
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Приложение към т.9

Становище на юрист Емилия Ушакова

Здравейте,
Във връзка с проучването, което правих за проектантския стаж и наличието на сериозна
съдебна практика в посока на това, че само лица вписани в регистъра на лицата с ОПП
натрупват стаж по специалността по смисъла на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП и само този стаж се
зачита при кандидатстване за ППП (практика по обжалване на решения на УС на КИИП,
защитена с влязло в сила решение на последна инстанция), моля в Управителния съвет и в
Контролния съвет да бъде обсъден въпросът за даване на пълна проектантска
правоспособност от КАБ и привеждане на решенията на УС и КС (по чл. 13 от ЗКАИИП)в
съответствие със закона.
Прилагам решението, извадка от което копирам тук, за запознаване и улеснение.
Решение № 7941 от 7.06.2011 г. на ВАС по адм. д. № 10559/2010 г., V о., докладчик съдията
Мариета Милева:
Заключението на съдебния състав, че административният акт е издаден при отсъствие на
материалноправните предпоставки за това, обаче е направен при неправилно тълкуване и
прилагане на закона. С решението, предмет на оспорване, управителният съвет на КИИП
отказва да впише жалбоподателя в регистъра на проектантите с пълна проектантска
правоспособност, поради липса на стаж по специалността, тъй като Йорданов, който е
магистър - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, е вписан в
регистъра на проектантите с ограничена правоспособност на 2.04.2007 г., откогато
работи като проектант и към датата на произнасяне на органа не притежава две години
стаж под ръководството на проектант с пълна проектантска правоспособност. При тези
данни първоинстанционният съд приема, че разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП, изисква
стаж по специалността, който може да е придобит от заявителя и преди вписването му в
регистъра на проектантите с ограничена правоспособност, поради което отменя отказа и
връща преписката на административния орган за произнасяне. Тези изводи на съдебния
състав са в противоречие с регламентираните в чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП изисквания.
Съгласно цитирания текст проектантите с ограничена проектантска правоспособност
могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по
специалността две години като служители в проектантско бюро на проектант с пълна
проектантска правоспособност (т. 1) или четири години като проектанти на свободна
практика или като служители по служебно или трудово правоотношение на длъжност,
за която се изисква съответно образование (т. 2). Анализът на текстовете налага извода,
че пълна проектантска правоспособност могат да придобият лица, които имат
качеството на проектанти по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗКАИИП. Последната норма
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дефинира понятието "проектант" като физическо лице, притежаващо диплома от
акредитирано висше училище с професионална квалификация "архитект", "ландшафтен
архитект", "урбанист", "строителен инженер" или "инженер" с
образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", вписано в съответния
регистър на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране, както и лице с призната проектантска правоспособност при
условията и по реда на чл. 10 и 11, което има право да изработва устройствени схеми, планове
и инвестиционни проекти в съответствие с придобитата правоспособност. Цитираният текст
заедно с нормата на чл. 7, ал. 1 от закона, въвеждаща вписването в регистъра на
проектантите с ограничена проектантска правоспособност на съответната камара, като
задължително условие за предоставяне на проектантски услуги в областта на
устройственото планиране и инвестиционното проектиране, налагат заключението, че
изискването за стаж по специалността на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП следва да се разбира
като изискване за проектантски стаж, т. е. стаж в областта на устройственото и
инвестиционно проектиране, придобит след вписването на лицето в регистъра на
проектантите с ограничена правоспособност на съответната камара. Следователно
пълна проектантска правоспособност могат да придобият лица, които притежават ограничена
такава и отговарят на изискванията за стаж по специалността, придобит при условията на чл.
7, ал. 5, т. 1 или т. 2 от ЗКАИИП. Ето защо като достига да извод, че релевантният стаж по
чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП обхваща общия професионален опит на заявителя и на това
основание отменя отказа на административния орган да впише жалбоподателя в регистъра,
първоинстанционният съд постановява решение в противоречие с цитираните
разпоредби.
Аргументите ми стъпват на закона (ЗКАИИП) и са подкрепени от съдебното решение, което
цитирах. Мисля че има и още съдебна практика в тази посока.
Изискването на чл. 7, ал. 5 е ясно - не дипломираните лица (по чл. 7, ал. 1), а проектантите
могат да придобият ППП.
Проектант по смисъла на ЗКАИИП (има легална дефиниция в §1 от Допълнителните
разпоредби)е:
"Проектант" е физическо лице, притежаващо диплома от акредитирано висше училище с
професионална квалификация "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен
инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или
"магистър", вписано в съответния регистър на Камарата на архитектите, съответно на
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и лице с призната
проектантска правоспособност при условията и по реда на чл. 10 и 11, което има право да
изработва концепции и схеми за пространствено развитие, устройствени планове и
инвестиционни проекти в съответствие с придобитата правоспособност.
Това означава, че за целия период на стажа по специалността кандидатстващото за ППП
лице, следва да е било проектант, т.е. вписан в регистрите на лицата с ОПП, и да го е
доказал този стаж освен с вписване, с трудови, граждански договори, референции (чл. 12 и § 3
от ДР на ЗКАИИП).
Това е и в съответствие с чл. 9, ал. 3 от ЗКАИИП:
чл. 9 (3) Лицата по ал. 1 и 2, които притежават ограничена проектантска правоспособност,
подлежат на ежегодна регистрация в съответната камара. Членството им в камарите е
доброволно.
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Това е и константната практика на КИИП, които прилагат същия закон - натрупаният стаж без
вписване в регистъра на камарата не се зачита за проектантски стаж, и не се зачита при
кандидатстването за ППП.
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