КАБ -УС

ПРОТОКОЛ №3

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Заседание на УС по Протокол № 3 – първа част
Днес, 26.02.2021 г. (двадесет и шести февруари две хиляди и двадесет и първа година), от
13.00 часа, се проведе първа част на редовното заседание на Управителния съвет на Камарата на
архитектите в България (КАБ) в дистанционна форма, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗКАИИП, във
връзка с чл. 24а, ал.1 и ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ - чрез видеоконферентна връзка през
платформата
ZOOM
на
адрес:
https://zoom.us/j/97424774496?pwd=ZW1VZXBvNUJIbmc2ZWhTRVZNNTVNZz09 и в изпълнение на
въведените със заповед № РД – 01 – 51/ 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването
противоепидемични мерки от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
На заседанието присъстваха 11 (единадесет) членове на УС от единадесетте, избрани от
Общото събрание и 22 (двадесет и двама) 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.Владимир Милков – Председател на УС, арх. Мартин Христов
– Зам.-председател на УС, арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС, арх.Константин Пеев –
Зам.-председател на УС, арх. Атанас Ковачев, арх. Мирослав Бойчев, ланд.арх. Александър Недев,
ланд.арх.Веселина Калайкова, арх. Мартин Микуш, арх.Константин Димов, арх. Емил Стоянов, арх.
Александър Сандев, арх. Събин Попов, арх. Марин Велчев, арх. Юрий Любомирски, арх.Мария
Хлебарова, арх. Красимир Пампоров, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх.
Сергей Денчев, арх. Методи Методиев, арх. Петър Мурджев, арх. Александра Бабунска, арх. Емил
Дечев, арх.Чавдар Тенев, арх.Емил Проданов, арх. Петко Любенов, арх. Васил Василев, арх.
Борислав Владимиров, арх. Петър Влахов, арх. Вичка Стоянова Колева, арх. Нина Танчева и арх.
Валерий Колев. Присъстват общо 33 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Люба Еленкова, арх. Петър
Червеняшки, арх. Ралица Панайотова, арх. Атанаска Стодева, арх. Христо Караянков и арх. Георги
Георгиев.
Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Костадин Христов Председател на Контролен съвет (КС) и арх. Румен Йотов – Председател на Комисия по
дисциплинарно производство (КДП).
На заседанието присъстваха арх. Христо Венков, арх. Христо Чепилев (членове на Контролен
съвет), арх. Марин Бакалов и Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ.
Заседанието бе председателствано от арх. Владимир Милков – Председател на УС на КАБ.
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.
Председателят на УС арх. Владимир Милков откри заседанието и представи дневния ред.
Арх. Васил Василев направи предложение т. 16 „Обсъждане и приемане на решение да се
сезира Конституционния съд чрез президента или омбудсмана, в случай че Народното събрание
отхвърли президентското вето върху ЗИД на ЗУТ“ да стане т. 1 от дневния ред.
Арх. Василев предложи на днешното заседание УС само да дискутира представените проекти
за промени на Правилника на УС и за Правилата за избора, дейността и отчитането на представители
на КАБ, след което проектите да се изпратят за разглеждане в регионалните колегии и да се приемат
на следващо заседание. Арх. Вл. Милков отговори, че предвижда това да стане, като регионалните
колегии ще имат двуседмичен срок, за да изпратят свои коментари и предложения по тези документи.
Относно начина на гласуване членовете на УС решиха това да става, като всеки записва как
гласува в чата на ZOOM – платформата.
Арх. Атанас Ковачев поиска разрешение пряко да излъчва заседанието във „Форум на КАБ“.
Членове на УС обърнаха внимание, че в тази фейсбук група са включени и хора, които не са членове
на КАБ.
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След дискусия
УС реши:
Записът от днешното заседание на УС по-късно да се публикува на сайта на КАБ и да е
достъпен само за членове на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред, с предложената
промяна т. 16 да стане т. 1.
ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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2.
3.
4.


5.



6.







7.
8.

9.

10.
11.

ДНЕВЕН РЕД
Обсъждане и приемане на решение да се сезира Конституционния съд чрез Президента или
Омбудсмана, в случай че Народното събрание отхвърли президентското вето върху ЗИД на
ЗУТ
Информация на Контролен съвет – докладва арх. Костадин Христов
Информация на Комисия по дисциплинарно производство – докладва арх. Румен Йотов
Приемане на протоколи на Оперативно ръководство – докладва арх. Владимир Милков
Определяне на правомощия на Оперативното ръководство на КАБ.
Доклади на заместник-председателите на УС по ресори. Приемане на мандатна план-програма
и състав на комисиите и работните групи към УС на КАБ
Обсъждане на текст на писмо до всички архитектурни факултети в страната относно
присъствие на представители на КАБ в дипломните комисии – докладва арх. Константин Пеев;
Информация относно реда и възможностите за управление на страниците на РК в сайта на
КАБ – докладва арх. Мартин Христов
Бюджет и финанси:
Бюджет на КАБ за 2021 г. - информация за приходите в КАБ за 2020 – 2021 г., приемане на
график за работата и състав на Бюджетната комисия;
Членски внос БИС (Български институт по стандартизация)
Обучение за работа с платформата за обществени поръчки ЦАИС на 15 март 2021 г. и
закупуване на видеозаписа от семинара;
Искане за закупуване на техника за нуждите на РК на КАБ Сливен – докладна записка от
председателя на РК Сливен – арх. Петко Любенов;
Оферта за изработка на мебели в офиса на КАБ Централа;
Предложение за актуализация на Тарифата за приходите, формиращи бюджета на КАБ –
докладва арх.Константин Пеев
Информация за новия европейски Баухаус – докладва арх. Константин Димов
Обсъждане на допустимостта и законосъобразността на подписаното Четиристранно
споразумение за сътрудничество между председателите на РК Варна, Добрич, Шумен и
Търговище за създаване на „АЛИАНС на Регионалните колегии към КАБ в Североизточен
район на планиране" съгласно Закона за регионалното развитие
Обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилата за избора, дейността и
отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи и публикуване
на списъците на представителите с контакти за връзка с тях на страниците на РК в сайта на
КАБ
Проект за изменение и допълнение на Правилника за провеждане на заседания на УС на КАБ
Възлагане на специализирана фирма да изготви програмен продукт за онлайн гласуване от
делегатите на Общо събрание на КАБ/членовете на регионални колегии при провеждане на
Общи събрания на регионалните колегии на КАБ
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12. Изпращане на напомнително писмо до членовете на КАБ за задълженията им по ЗКАИИП и
Устава да регистрират всички договори за проектиране и за възможността да го правят онлайн
през електронната страница на КАБ. Изпращане на уведомителни писма до всички общини с
настояване при одобряване на проекти към преписката да се изисква удостоверение от КАБ за
регистриран договор за проектиране на съответния обект
13. Обсъждане и приемане на условия за задължителната регистрация на проектанските бюра
през 2021г.
14. Приемане на позиция на КАБ относно участието на членове на органи на КАБ в предизборната
кампания за народни представители
15. Писма и сигнали до Управителния съвет на КАБ:
 Сигнал от арх. Банко Банов във връзка с твърдения на кмета на община Стара Загора,
изнесени в местни медии, за отговорността на участниците за прекратения конкурс за проект за
спортната зала в града – приемане на позиция на КАБ:
 Становище на КАБ за условията на бъдещата процедура за обществена поръчка за спортната
зала в община Стара Загора;
 Инвестиционно намерение на Кауфланд за Централни хали, гр. София;
 Сигнал за корупция в община Варна от арх. Георги Георгиев;
 Искане на становище от възложител Светослав Бачев за уреждане на договорни отношения с
архитект с ППП по изготвяне и заплащане на инвестиционни проекти в идейна и техническа
фаза;
 Писмо от арх. Анни Добринова за съдействие за издаване на книга за проф.арх. Иван Татаров;
 Писмо от д-р Благовест Върбаков – предложение за партньорство с компанията MARTIN’S;
 Писмо от арх. Красимир Язов относно организационни въпроси;
 Писмо от РК Русе относно съдействие за запазване сградата на Летище Русе;
 Открито писмо и съвместна декларация на КАБ и КИИП в гр. Пазарджик до Кмета на Община
Пазарджик;
 Писмо от проф. Румен Нейков за съдействие за издаване на книга „София през погледа на
архитекта“
16. Обсъждане на действията на КАБ при получаване на сигнали, писма и други въпроси по частни
казуси. Създаване на звено/звена в структурата на КАБ за арбитриране на спорове, за реакция
при сигнали, нарушения и други подобни случаи
17. Сключване на абонаментен договор за експертно правно обслужване на УС на КАБ в областта
на устройство на територията
18. Обсъждане на представителството на КАБ на ниво региони и приемане на съобразена с Устава
на КАБ платформа за представителство на КАБ в регионалните съвети. Изготвяне на
предложение до МРРБ за целта.
19. Обсъждане покупката на собствен офис на КАБ
20. Други.
По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на решение да се сезира Конституционния съд чрез
Президента или Омбудсмана, след като Народното събрание отхвърли президентското вето върху
ЗИД на ЗУТ.
Председателят на УС арх. Владимир Милков представи информация за предприетите действия от
Оперативното ръководство: участие на представители на КАБ в заседанията на парламентарната
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при обсъждане на
промените в Закона за устройство на територията; изпращане на писмо до Президента на Република
България за налагане на президентско вето върху текстове в ЗУТ, предложени от народни
представители между двете гласувания на законопроекта, без да е спазена процедурата за
разглеждане и обсъждане; провеждане на пресконференция в Пресклуба на БТА с тема последните
промени в ЗИД на ЗУТ. Въпреки широкото отразяване в медиите на темата и подкрепата от колегията
и от други браншови организации, ветото на Президента е отхвърлено от Народното събрание.
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Арх. Милков благодари специално на арх. Борислав Борисов и на членовете на временната
комисия по ЗИД на ЗУТ. Благодарение на дейността им последователната и твърда политика на КАБ
намери отзив в професионалната общност.
По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия
УС реши:
Управителният съвет на КАБ реши да се изпрати искане до Президента, Омбудсмана и Висшия
адвокатски съвет за сезиране на Конституционния съд за противоконституционност на разпоредби на
ЗИД на ЗУТ.
ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 2 от дневния ред: Информация на Контролен съвет
Арх. Костадин Христов представи информация за становища и решения от проведени заседания
на Контролния съвет (писма с вх. № 024/25.02.2021 и № 027/26.02.2021 г.)
Арх. Христов информира, че КС на КАБ на свое заседание е разгледал сигнал вх. № 06/12.11.2020
г от членове на РК Разград. При обсъждането на казуса Контролният съвет е установил, 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 непълна 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
2020-2024 г. Във връзка с тези констатации Контролния съвет предлага на 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. 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.
Същият казус е и с председателя на РК Стара Загора арх. П. Влахов.
Арх. Емил Проданов припомни, че този казус се разисква вече няколко мандата. Той цитира
тълкувателни писма от Народното събрание в отговор на поставени от КАБ запитвания. Проблемът е,
че Уставът на КАБ не е синхронизиран с промените в ЗКАИИП, а в него не могат да се съдържат
ограничения извън определените в закона – че архитектите, на които пълната проектантска
правоспособност е редуцирана при условията на чл. 230 от ЗУТ, не могат да бъдат избирани в
органите за управление. В писмо (вх. № в КАБ 299/18.11.2019 г.) от Председателя на Комисията по
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание пише:
„Разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от Устава на КАБ противоречи на закона. Подобно ограничение в него не
съществува. Без значение е какво е правоотношението на главен архитект на община – трудово или
служебно, на пълно или ограничено работно време, при условие, че той има пълна проектантска
правоспособност, не може да бъде ограничаван от подобни разпоредби в Устава. Ограничението за
тези лица, както и за други служители в администрациите с пълна проектантска правоспособност е
само по отношение на териториалния обхват, в който могат да я осъществяват – в този смисъл са
разпоредбите на чл. 230 от ЗУТ.“
В повечето от последвалите изказвания се предлагаше на следващото Общо събрание да се
направят необходимите промени в Устава на КАБ, така че да няма противоречия със ЗКАИИП. Има
регионални колегии с малко членове на КАБ – в райони с много общини, което налага повечето да
бъдат главни архитекти, дори и за няколко часа седмично. Арх. К. Пеев предложи ограничението в чл.
7 от Устава на КАБ да бъде само за архитекти, работещи повече от 15 часа седмично в общини с до
300 жители.
След дискусия и по предложение на арх. Б. Борисов и арх. Вл. Милков
УС реши:
Управителният съвет възлага на Ресор „Нормативи“ да подготви проект за промени в Устава на
КАБ, които да са в съответствие със ЗКАИИП. Председателите на РК Разград и РК Стара Загора
остават председатели на РК до следващото Общо събрание, на което ще се гласуват промените в
Устава на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА . (АРХ. Е.ПРОДАНОВ НЕ ГЛАСУВА.)

По т. 3 от дневния ред: Информация на Комисия по дисциплинарно производство
Председателят на КДП арх. Румен Йотов съобщи, че КДП няма предложения за налагане на
дисциплинарни наказания. Но трябва да се има предвид, че когато заседанията на УС са онлайн, както
сега, няма необходимост да се предвижда в дневния ред точка „Информация на Комисия по
дисциплинарно производство“, защото заседанията на УС трябва да са присъствени, за да се гласуват
решения на Комисията по дисциплинарно производство.
По т. 4 от дневния ред: Приемане на протоколи на Оперативно ръководство
Арх. Владимир Милков представи решенията на Оперативното ръководство по три протокола –
№ 3, № 4 и № 5.
УС реши:
Управителният съвет приема приема Протокол № 3 на Оперативното ръководство от заседание,
проведено на 27.11.2020 г.
ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема приема Протокол № 4 на Оперативното ръководство от заседание,
проведено на 7.12.2020 г.
ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема приема Протокол № 5 на Оперативното ръководство от заседание,
проведено на 28.01.2021 г.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Във връзка с препоръка на Контролния съвет, съдържаща се в доклада на арх. К. Христов (т.2.2.),
а именно формата на удостоверенията за проектантска правоспособност да бъде потвърдена навреме
от Управителния съвет, като УС разпредели оптимално задълженията си, за да се избегне повторение
на този проблем в навечерието на 2022 г.,
УС реши:
Управителният съвет задължава арх. Мартин Христов до края на м.октомври 2021 г. да внесе
предложение в УС на КАБ за новата форма на удостоверенията за 2022 година.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

•

Определяне на правомощия на Оперативното ръководство на КАБ
Председателят на УС арх. Владимир Милков представи проект на решение на УС, с което се
оправомощава Оперативното ръкъводство на КАБ. Досега действат „Временни правомощия на
Оперативното ръководство на КАБ“, приети с решение на УС по Протокол № 8 от 15-16.07.2013 г.
След дискусия
УС реши:
На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 22, т. 4 от ЗКАИИП във връзка с чл. 34, ал. 2, 3 и 4 от Устава на КАБ
Управителния съвет на КАБ реши:
I. Оправомощава Оперативното ръководство на КАБ:
1. Да взема решения по въпроси, свързани с текущата дейност на КАБ, в периода между две
заседания на Управителния съвет, при съобразяване на т. 2 от настоящото решение.
2. Да взема решения за сключване на договори и за извършване на плащания от името на КАБ в
размер до 5 000 лева между две заседания на Управителния съвет.
3. Да организира и следи изпълнението на решенията на Управителния съвет на КАБ.
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4. Да определя представители на КАБ в отношенията с органите на държавна власт,
обществените и професионални организации на национално и международно ниво измежду
членовете на Управителния съвет.
5. Заседанията на ОР се обявяват предварително, отворени са за присъствие от страна на
членовете на УС, а протоколите от заседанията на ОР се качват на сайта на КАБ.
II. Оперативното ръководство няма право да взема решения, които противоречат на ЗКАИИП, Устава,
решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на КАБ, и решения, с които се надвишава
определения лимит по т. I, 2.
III. Оперативното ръководство провежда заседания и взема решения въз основа на чл. 34 от Устава и
Правилника за провеждане на заседания на Управителния съвет и на Оперативното ръководство на
КАБ.
IV. Настоящото решение на Управителния съвет на КАБ отменя „Временните правомощия на
Оперативното ръководство на КАБ“, приети с решение на Управителния съвет на КАБ по Протокол № 8
от 15-16.07.2013 г.
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 5 от дневния ред: Доклади на заместник-председателите на УС по ресори. Приемане на
мандатна план-програма и състав на комисиите и работните групи към УС на КАБ
Арх. Константин Пеев представи на УС проект на План-програма за мандат 2020-2024 г. на
Комисия „Квалификация“ към УС на КАБ.
УС реши:
Управителният съвет приема План-програма за мандат 2020-2024 г. на Комисия „Квалификация“
към УС на КАБ. Документът да се предостави на регионалните колегии за обсъждане и в двуседмичен
срок РК да изпратят свои предложения за промени и допълване на план-програмата.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По тази точка от дневния ред арх. Мартин Христов информира, че фирмата, която поддържа
сайта на КАБ, в момента подготвя видео обучение за начина и възможностите за управление на
страниците на РК в сайта на КАБ. Указанията за прилагане на новите функционалности в сайта ще
бъдат изпратени на регионалните колегии, а при необходимост ще се организира и среща с
представители на „Ай Консулт“ ЕООД за допълнителни обяснения и отговори на въпроси.
Арх. Константин Христов предложи да се има предвид препоръката на Контролен съвет –
Управителният съвет да регламентира и уточни кои служители на КАБ какви права и отговорности
имат за поддръжката и актуализацията на информацията в сайта.
По предложение на арх. Марин Велчев и арх. Владимир Милков
УС реши:
Управителният съвет приема онлайн заседанието днес да продължи до 18.30 часа и да има
продължение, втора част - на 9.03.2021 година.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Борислав Борисов представи на УС две докладни записки – относно възнаграждения за
членовете на Враменната комисия по ЗИД на ЗУТ (с приложена справка за проведени заседания) и
относно състав на постоянна Комисия „Нормативна уредба“ и работни групи към комисията.
По предложение на арх. Вл. Милков съставът на работната група по вътрешна нормативна
уредба беше допълнен с арх. Кирил Кирилов.
УС реши:
Управителният съвет приема докладни записки изх. № ВК-007/17.02.2021 г. и № ВК008/17.02.2021 г. от арх. Борислав Борисов:
1. Във връзка с работата, която е извършена от временната комисия към УС на КАБ
(създадена с решение на УС на КАБ от 24.11.2020 г.) по разглеждане, обсъждане,
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изготвяне на становища по общия законопроект на ЗУТ № 053-04-31/22.10.2020 г., внесен в
Народното събрание, изготвяне на материали и участия в заседанията на комисията,
Управителният съвет реши на членовете, които не заемат платена длъжност в КАБ и имат
право на заседателни, съгласно действащите финансови правила, да бъде изплатено
възнаграждение съгласно приложена справка по 10 лева на час, но не повече от 80 лева на
заседание: 1. ланд.арх. Александър Недев – член на УС на КАБ; 2. арх. Мирослав Бойчев –
член на УС на КАБ и 3. арх. Евгени Велев – член на КАБ.
2. Управителният съвет приема:
І. Основен състав на Комисия „Нормативна уредба“: Председател – проф. д.а.н. арх.
Борислав Борисов (зам.-председател на УС на КАБ) и членове: арх. Мартин Христов, арх.
Константин Пеев, арх. Борислав Владимиров, арх. Чавдар Тенев, ланд.арх. Александър
Недев, арх. Марин Велчев, арх. Мирослав Бойчев, арх. Евгени Велев.
II. Работни групи към разширения състав на Комисия „Нормативна уредба“ по въпроси,
свързани с конкретна тематика:
1. Работна група по авторско право на проектантите: Членове: арх. Марин Бакалов, арх.
Йордан Данчев, арх. Янка Сачкова.
2. Работна група по недвижимо културно наследство: Членове: арх. Константин Пеев, арх.
Валентина Едрева, проф. Николай Тулешков, арх. Здравко Генчев, арх. Юлий Фърков, доц.
Йорданка Кандулкова, арх. Габриела Семова, арх. Юлия Железова.
3. Работна група по обществени поръчки: Членове: арх. Владимир Милков, арх. Юлия
Железова, арх. Чавдар Тенев, арх. Петър Киряков.
4. Работна група по вътрешна нормативна уредба (ЗКАИИП, Устав и Професионален
кодекс
на КАБ, Методика за определяне на размера на възнагражденията за
предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното
проектиране и правилници): Членове: ланд.арх. Александър Недев, арх. Чавдар Тенев,
арх. Събин Попов, арх. Валерий Колев, арх. Мая Кожухарова, арх. Кирил Кирилов.
5. Работна група за сравнителен анализ и по синхронизиране на нормативната база:
Членове: проф. Иван Данов, арх. Румен Русев, арх. Борислав Владимиров.
Работните групи разглеждат и обсъждат проекти на нормативни актове съобразно
направлението си, и са вносители на предложения и текстове в постоянната Комисия
„Нормативна уредба“. Разширеният състав на Комисия „Нормативна уредба“ включва
основния състав и състава на работните групи.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 6 от дневния ред: Бюджет и финанси
 Бюджет на КАБ за 2021 г. - информация за приходите в КАБ за 2020 – 2021 г., приемане на
график за работата и състав на Бюджетната комисия;
Председателят на УС арх. Вл. Милков представи на УС справка за приходите и за финансовото
състояние на КАБ, както и за дължимите от регионалните колегии суми към бюджета на КАБ-Централа.
Към края на 2020 г. е имало голяма част неразплатени суми (за граждански договори, плащане към
хотела за ОС, за ремонта на офиса и др.). Повечето от тези дължими суми са изплатени, но за сметка
на Бюджет 2021 година.
По предложение на арх. Владимир Милков
УС реши:
Управителният съвет приема състав на Комисията по бюджет и финанси: арх. Емил Стоянов, арх.
Янка Сачкова, арх. Владимир Милков, арх. Константин Пеев, арх. Мартин Христов, арх. Борислав
Борисов, арх. Васил Василев, арх. Борислав Владимиров, ланд.арх. Веселина Калайкова и арх.
Красимир Язов.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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Арх. Б. Борисов направи предложение председател на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) да
бъде председателят на УС арх. Владимир Милков. Арх. Емил Стоянов подкрепи това предложение.
УС реши:
Управителният съвет отменя решението си по Протокол № 1/23.10.2021 г., с което арх. Емил
Стоянов е определен за председател на КБФ и избира арх. Владимир Милков за председател на
Комисията по бюджет и финанси към УС.
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема арх. Емил Стоянов да бъде зам.-председател на Комисията по
бюджет и финанси към УС.
ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 29; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Членски внос БИС (Български институт по стандартизация)
УС реши:
Управителният съвет приема абонаментните годишни вноски (членство за БИС, СИЕЛА, АПИС и
др.) да се плащат без решение на УС.


ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Искане за закупуване на техника за нуждите на РК на КАБ Сливен – докладна записка от
председателя на РК Сливен – арх. Петко Любенов;
УС реши:
Управителният съвет потвърждава докладната записка (вх. № ВК-013/02.02.2021 г.) от
председателя на РК Сливен за закупуване на офис техника.


ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 29; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предложение за актуализация на Тарифата за приходите, формиращи бюджета на КАБ
По предложение на арх. Константин Пеев
УС реши:
Управителният съвет приема актуализация на Тарифата за приходите, формиращи бюджета на
КАБ.


ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 14 от дневния ред: Приемане на позиция на КАБ относно участието на членове на органи на
КАБ в предизборната кампания за народни представители
По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия
УС реши:
Във връзка с предстоящата предизборна кампания и статута на КАБ като независима,
необвързана политически, професионална организация, УС на КАБ приканва за времето на
предизборната кампания за народни представители 2021 г., кандидатите за народни представители да
се оттеглят временно от заеманите в органите на КАБ постове, като председателите на регионални
колегии следва да упълномощят член на Съвета на съответната регионална колегия, и да уведомят
писмено за това Управителния съвет в срок до 4 март 2021 г. В предизборната кампания и във всички
изяви кандидатите за народни представители следва да се представят без упоменаване на поста,
който заемат в КАБ, и без да обвързват в политическата кампания Камарата на архитектите в
България. Камарата пожелава успех в предизборната кампания на всички нейни членове.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 18.30 часа.
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Заседание на УС по Протокол № 3 – втора част
Днес, 9.03.2021 г. (девети март две хиляди и двадесет и първа година), от 13.00 часа, съгласно
решение на УС от 26.02.2021 г., се проведе втора част на редовното заседание на Управителния съвет
на Камарата на архитектите в България (КАБ) в дистанционна форма, на основание чл. 21, ал. 6 от
ЗКАИИП, във връзка с чл. 24а, ал.1 и ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ - чрез видеоконферентна
връзка
през
платформата
ZOOM
на
адрес:
https://zoom.us/j/96980157050?pwd=bjNBajNiQlFTam1ZNmJHWlc3TFg5QT09 и в изпълнение на
въведените със заповед № РД – 01 – 51/ 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването
противоепидемични мерки от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
На заседанието присъстваха 10 (десет) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото
събрание и 19 (деветнадесет) 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.Владимир Милков – Председател на УС, арх. Мартин Христов
– Зам.-председател на УС, арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС, арх.Константин Пеев –
Зам.-председател на УС, арх. Атанас Ковачев, арх. Мирослав Бойчев, ланд.арх. Александър Недев,
арх. Мартин Микуш, арх.Константин Димов, арх. Емил Стоянов, арх. Александър Сандев, арх. Събин
Попов, арх. Марин Велчев, арх. Юрий Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх. Красимир Пампоров,
арх. Сергей Денчев, арх. Методи Методиев, арх. Петър Мурджев, арх. Александра Бабунска, арх. Емил
Дечев, арх.Чавдар Тенев, арх. Ралица Панайотова, арх. Атанаска Стодева, арх. Петко Любенов, арх.
Васил Василев, арх. Борислав Владимиров, арх. Вичка Стоянова Колева и арх. Валерий Колев.
Присъстват общо 29 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: ланд.арх.Веселина Калайкова, арх.
Люба Еленкова, арх. Петър Червеняшки, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Мая Кожухарова-Димитрова,
арх.Емил Проданов, арх. Христо Караянков, арх. Петър Влахов, арх. Нина Танчева и арх. Георги
Георгиев.
Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Костадин Христов Председател на Контролен съвет (КС) и арх. Румен Йотов – Председател на Комисия по
дисциплинарно производство (КДП).
На заседанието присъстваха арх. Христо Венков, арх. Христо Чепилев (членове на Контролен
съвет), арх. Марин Бакалов и Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ.
Заседанието бе председателствано от арх. Владимир Милков – Председател на УС на КАБ.
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.
Работата на УС продължава по приетия на 26.02.2021 г. дневен ред.
По т. 6 от дневния ред: Бюджет и финанси
Председателят на УС арх. Владимир Милков откри заседанието, като обърна внимание, че по
точката от дневния ред за бюджета не са разгледани две подточки.
 Обучение за работа с платформата за обществени поръчки ЦАИС на 15 март 2021 г. и
закупуване на видеозаписа от семинара
Арх. Вл. Милков предложи участие в онлайн обучението да вземе Емилия Ушакова – юрисконсулт
на КАБ, като бъде заплатена от КАБ таксата за участие. Арх. Константин Пеев предложи и той да се
включи в обучението за своя сметка.
УС реши:
Управителният съвет приема двама представители на КАБ да участват в онлайн обучение „ЦАИС
ЕОП за изпълнители на обществени поръчки. Нови модули в ЦАИС ЕОП“ – на 15.03.2021 г., като КАБ
ще заплати таксата за участие – 144 лева, на юрисконсулт Емилия Ушакова, а арх. Константин Пеев –
Зам.-председател на УС на КАБ, ще участва за своя сметка.
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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На заседанието беше разгледана и възможността да се осигури видеозапис на обучението от
15.03.2021 г., който да бъде достъпен за членовете на КАБ чрез сайта, като те ще се идентифицират с
потребителското си име и парола. От 14 юни 2020 г. използването на Централизираната
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) е
задължително при възлагането и изпълнението на всички обществени поръчки. Предстои влизането в
сила и на новите модули в ЦАИС ЕОП. Познаването и възможността за работа с платформата ще е
полезно за участниците в процедурите по обществени поръчки. Офертата на “Експерт Ивентс” ЕООД
за тази услуга е 3600 лева с ДДС - за закупуване на записа от обучението, като достъпът няма да бъде
ограничен във времето.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема по принцип офертата на “Експерт Ивентс” ЕООД за закупуване на
видеозапис от обучението на 15.03.2021 г. “ЦАИС ЕОП за изпълнители на обществени поръчки. Нови
модули в ЦАИС ЕОП“, с цена на достъпа за членове на КАБ 3600 лв. с ДДС. Заплащането на услугата
може да стане с решение на Оперативното ръководство и след преценка на участващите в обучението
представители на КАБ арх. Константин Пеев и юрисконсулт Емилия Ушакова.
ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
 Оферта за изработка на мебели в офиса на КАБ Централа
По предложение на арх. Владимир Милков
УС реши:
Управителният съвет приема офертата на „Мебелни идеи“ ЕООД за изработка на мебели по
индивидуален дизайн за централния офис на КАБ на цена 1614 лева с ДДС.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 7 от дневния ред: Информация за новия европейски Баухаус
Арх. Константин Димов - председател на Комисия по международна дейност, представи на УС
информация за стартиралата през септември 2020 г. инициатива "Нов европейски Баухаус", която е
подкрепена и от Архитектурния съвет на Европа (АСЕ). Целта е да се привличат хората за участие, да
се стимулират дискусии и да се събират нови идеи за създаване на красиви, устойчиви и
приобщаващи пространства за живот. През лятото на 2021 г. ще бъдат връчени специални награди за
отлични съвременни примери, които по свой начин съчетават устойчивост, качество на живот и
приобщаване. От септември 2021 г. ще започне създаването и изпълнението на пилотни проекти по
новия европейски Баухаус, подкрепени с конкретни покани за представяне на предложения. Чрез
изграждане на контакти и споделяне на знания ще се идентифицират отворени, възпроизводими
методи, решения и прототипи, които ще бъдат предоставени на градове, населени места, архитекти и
дизайнери. От съществено значение ще бъде поддържането на открити дискусии и свързването на
участниците със съществуващи мрежи.
Арх. К. Димов е участвал в няколко информационни срещи, следващата отворена за широко
участие онлайн конференция е на 29.04.2021 г. Той съобщи за получена в КАБ покана от Полската
камара на архитектите (IARP) за популяризиране на национално ниво на този нов културен проект за
Европа и за участие в дискусионни форуми. Първият международен панел ще бъде излъчен онлайн на
17 март 2021 г.
Арх. Вл. Милков съобщи за предложение от Съюза на архитектите в България за създаване на
съвместна комисия на КАБ и САБ (по трима членове от организация) с двама съпредседатели за
дейностите по отношение на АСЕ. Той предложи от страна на КАБ съпредседател да бъде арх.
Константин Димов, който да даде предложение на УС за още двама членове от КАБ в комисията, и
това да бъде гласувано на следващото заседание на Управителния съвет. Арх. Димов изрази мнение,
че в тази комисия освен архитект от страна на КАБ, е добре да има урбанист и ландшафтен архитект.
След дискусия
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УС реши:
Управителният съвет приема представената информация за „Нов европейски Баухаус“ и приема
предложението за съвместна дейност със САБ по отношение на АСЕ. От страна на КАБ в съвместната
комисия за работа с АСЕ съпредседател ще бъде арх. Константин Димов.
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 8 от дневния ред: Обсъждане на допустимостта и законосъобразността на подписаното
Четиристранно споразумение за сътрудничество между председателите на РК Варна, Добрич, Шумен и
Търговище за създаване на „АЛИАНС на Регионалните колегии към КАБ в Североизточен район на
планиране" съгласно Закона за регионалното развитие
Членовете на УС обсъдиха създадения на 8.01.2021 г. Алианс от четирите регионални колегии в
Североизточния регион, подписаното споразумение и предложенията за решения на УС (писма вх. №
ВК-005/12.01.2021 г. и ВК-018/15.02.2021 г.).
Арх. Марин Велчев (избран на ротационен принцип за шест месеца за координатор на Алианса) и
арх. Атанас Ковачев (инициатор за създаването на Алианса) информираха за целите и задачите на
обединението, което е за съвместни инициативи, за обмяна на опит и за приобщаване на по-малките
регионални колегии. Да не се приема като сепаратизъм, а като сътрудничество между колегиите от
един регион – например за решаване на проблеми от районно значение, за провеждане на уебинари и
др. Целта на споразумението е четирите регионални колегии да насочат общите си усилия за
осигуряване на прозрачни и ефективни процеси в изграждането и поддържането на качествена градска
среда в населените места от Североизточен район на планиране, да подпомагат дейността на
Регионалния съвет за развитие на Североизточен район на планиране и да осигуряват независима
експертна помощ при подготовката и реализацията на инвестиционните проекти на общините от този
регион.
На второто заседание на Алианса, проведено на 8.02.2021 г. в гр. Варна, са взети няколко
решения, едно от които е предложение към УС – да одобри финансиране на дейността на Алианса на
регионалните колегии в Североизточния район в размер на 2400 лева през 2021 г.
Последва дискусия.
Арх. Мирослав Бойчев постави въпрос – каква програма за съвместна дейност имат четирите
регионални колегии. Подчерта в изказването си, че има необходимост от съвместна дейност между РК,
но той е против структури, които не са регламентирани в Устава на КАБ.
Арх. Вичка Колева изрази мнение, че КАБ не проявява инициатива на всички нива, например към
експертните съвети към областните управители не участват представители на Камарата.
Инициативата на четирите РК за такова сътрудничество по региони е добра, дава възможност за пооперативна работа.
Арх. Костадин Христов каза, че Контролният съвет още няма окончателно решение относно
четиристранното споразумение, но е дискутиран въпроса и някои изводи се съдържат в доклада на КС.
Арх. К. Христов напомни, че органът за управление е Съветът на регионалната колегия, а
Председателят на РК е представляващ колегията. Постави въпрос – има ли решения на четирите
Съвети на РК, които изрично да делегират правомощия на председателите. Споразумението се опитва
да въведе ново структурно ниво в организацията на Камарата, а правомощия за това притежава
единствено Общото събрание на Камарата чрез въвеждането му с текстове в Устава.
Юрист Емилия Ушакова изрази съгласие със становището на Контролния съвет. Съгласно Устава
на КАБ териториалният обхват е на ниво област. Законът за регионалното развитие не би трябвало да
служи като основа за структурата на Камарата, в този закон не е предвидена възможност да има
представители на КАБ в регионалните съвети за развитие.
Арх. Владимир Милков в изказването си припомни, че в платформата си за председател на УС на
КАБ е заявил, че ще работи за единна, отговорна и независима организация КАБ. В инициативата на
арх. Ковачев, който е председател на много важна комисия (Комисия за връзки със сродни
организации и с НСОРБ и за медийна политика), арх. Милков вижда дейност за разрушаване на
единната структура на КАБ. Предложи Управителният съвет да обяви за противоуставно и
противозаконно създаването на такова сдружение.
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Арх. Борислав Борисов обърна внимание, че регионалните съвети за развитие към шестте района
на планиране вече са формирани, КАБ не може да излъчва свои представители в тях. Или ако
участват, няма да имат съществена роля – по-скоро като наблюдатели със съвещателен глас.
Усилията на КАБ трябва да бъдат насочени към ниво 3 съгласно Закона за регионалното развитие – за
изготвяне и реализация на плановете за интегрирано развитие на общините.
Арх. М. Велчев предложи УС да вземе решение на следващо заседание по тази точка от дневния
ред, след като се получат протоколите от заседанията на Съветите на четирите регионални колегии.
Арх. Е. Стоянов и арх. В. Василев оцениха като полезна инициативата за съвместна дейност на РК
от Североизточния район, те не виждат опит да се променя структурата на КАБ или да се
институциализира сдружаването.
Арх. Вл. Милков предложи проект за решение – Управителният съвет отменя решението си по т. 3
от Протокол № 1 на УС от 23.10.2020 г. за създаване на Комисия за връзки със сродни организации и с
НСОРБ и за медийна политика, поради отпаднала необходимост.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 9; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

По т. 9 от дневния ред: Обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилата за избора,
дейността и отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи и
публикуване на списъците на представителите с контакти за връзка с тях на страниците на РК в сайта
на КАБ
Арх. Борислав Борисов предложи на УС проект на за изменение и допълнение на Правилата за
избора, дейността и отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи.
Арх. Васил Василев направи предложение проектът да се изпрати на регионалните колегии за
обсъждане и те да върнат свои предложения в срок от 14 дни, които да се разгледат от Комисия
„Нормативна уредба“ и тогава проектът да се приеме от Управителния съвет.
Арх. Б. Борисов прие предложението.
Арх. Костадин Христов предложи проектът за изменение и допълнение на Правилата за избора,
дейността и отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи да се
публикува за обсъждане и във форума на КАБ на сайта, до който имат достъп само членове на КАБ.
УС реши:
Управителният съвет приема предложението в срок от 14 дни съветите на регионалните колегии
да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Правилата за избора, дейността и отчитането
на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи и да направят конкретни
предложения до арх. Борислав Борисов. Съгласуваният с РК проект, приет от Комисия „Нормативна
уредба“, да се публикува за обсъждане във форума на КАБ в сайта.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 10 от дневния ред: Проект за изменение и допълнение на Правилника за провеждане на
заседания на УС на КАБ
Арх. Борислав Борисов представи на УС проект за изменение и допълнение на Правилника за
провеждане на заседания на УС на КАБ, също и сравнителна таблица на действащия правилник и
проекта, с обосновка за промяната. Предлага се да се включи нова част „Заседания на Оперативното
ръководство на КАБ“, което води и до промяна на името на документа - Правилник за провеждане на
заседания на Управителния съвет и на Оперативното ръководство на КАБ.
Продължителна дискусия имаше по въпроса дали да отпадне ал.(3) на чл. 2 от действащия
Правилник за провеждане на заседания на УС на КАБ: „Отсъстващите по уважителни причини
Председатели на РК упълномощават свои представители за участие в заседанията на УС“.
Предложението беше направено от арх. Румен Йотов още по време на ХХ Общо събрание на КАБ. В
проекта за изменение и допълнение на Правилника се съдържат допълнителни условия:
„Отсъстващите по уважителни причини председатели на регионални колегии упълномощават с
изрично писмено пълномощно за съответното заседание свои представители, които могат да
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бъдат само членове на Съвета на съответната регионална колегия и отговарят на изискванията
на ЗКАИИП и Устава на КАБ за заемане на длъжността председател на регионална колегия.“
Юрист Емилия Ушакова напомни, че упълномощаването го няма предвидено в ЗКАИИП и в
Устава на КАБ. В Устава в чл. 40, ал. (3) е записано, че регионалната колегия се представлява от
нейния председател.
В изказванията си част от членовете на УС изразиха опасения, че ако тази възможност за
упълномощаване отпадне, няма да има кворум за провеждане на заседания на УС. Председателят
арх. Владимир Милков отговори, че който член на УС не може да присъства на място, може да се
включи в заседанието онлайн; има няколко проведени вече заседания със смесено участие. Според
него трябва да се отбелязва в протоколите на УС дали отсъствията са по уважителни причини. В
проектоправилника има нова ал. (6) в чл. 2: „Неучастието на член на УС в три поредни или в общо
пет заседания през мандата, без излагането на уважителни причини за това, представлява
дисциплинарно нарушение по чл. 32, т. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране.“
Беше дискутиран и въпросът за графика на редовните заседания на УС – дали да се
провеждат на три или на два месеца. Може да се приема годишен график на редовните заседания на
УС с конкретни дати или определени делнични дни на тримесечие (или два месеца).
По предложение на арх. Емил Стоянов и след дискусия
УС реши:
До се даде достъп на членовете на съветите на регионалните колегии до секцията в сайта на КАБ
„Заседания на УС“, където се публикуват дневния ред с материалите за съответното заседание. С
имейли до УС да се изпраща само линка към сайта, без приложени материали.
ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След дискусия
УС реши:
Управителният съвет отменя ал. (3) на чл. 2 от Правилника за провеждане на заседания на УС на
КАБ: „Отсъстващите по уважителни причини Председатели на РК упълномощават свои представители
за участие в заседанията на УС“.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Работната група по вътрешна нормативна уредба към Комисия „Нормативна уредба“ да подготви
проект на Правилник за провеждане на заседания на УС, след като вземе предвид постъпилите от
регионалните колегии предложения. Проектът да бъде представен на УС за приемане на следващото
заседание.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В края на днешното заседание Председателят на УС арх. Владимир Милков предложи третата
част на заседанието да се проведе на 16.03.2021 г.
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Заседание на УС по Протокол № 3 – трета част
Днес, 16.03.2021 г. (шестнадесети март две хиляди и двадесет и първа година), от 13.00 часа,
се проведе трета част на редовното заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в
България (КАБ) в дистанционна форма, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗКАИИП, във връзка с чл. 24а,
ал.1 и ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ - чрез видеоконферентна връзка през платформата ZOOM
на адрес:
https://zoom.us/j/95981810476?pwd=Q0VzODkxQndnNDBJSTlHVWN2eU51QT09
и в
изпълнение на въведените със заповед № РД – 01 – 51/ 26.01.2021 г. на Министъра на
здравеопазването противоепидемични мерки от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
На заседанието присъстваха 10 (десет) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото
събрание и 17 (седемнадесет) 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.Владимир Милков – Председател на УС, арх. Мартин Христов
– Зам.-председател на УС, арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС, арх.Константин Пеев –
Зам.-председател на УС, арх. Атанас Ковачев, арх. Мирослав Бойчев, ланд.арх. Александър Недев,
арх. Мартин Микуш, арх.Константин Димов, арх. Емил Стоянов, арх. Събин Попов, арх. Марин Велчев,
арх. Юрий Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх. Красимир Пампоров, арх. Мая КожухароваДимитрова, арх. Сергей Денчев, арх. Петър Мурджев, арх. Александра Бабунска, арх.Чавдар Тенев,
арх. Ралица Панайотова, арх. Петко Любенов, арх. Васил Василев, арх. Борислав Владимиров, арх.
Вичка Стоянова Колева, арх. Валерий Колев и арх. Георги Георгиев. Присъстват общо 27 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: ланд.арх.Веселина Калайкова, арх.
Александър Сандев, арх. Люба Еленкова, арх. Петър Червеняшки, арх. Радосвета Хаджиева, арх.
Методи Методиев, арх. Емил Дечев, арх.Емил Проданов, арх. Атанаска Стодева, арх. Христо
Караянков, арх. Петър Влахов и арх. Нина Танчева.
Извън членовете на УС присъстваше с право на съвещателен глас арх. Костадин Христов Председател на Контролен съвет (КС)..
На заседанието присъстваха арх. Христо Венков (член на Контролен съвет), арх. Марин
Бакалов и Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ.
Заседанието бе председателствано от арх. Владимир Милков – Председател на УС на КАБ.
За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.
Работата на УС продължава по приетия на 26.02.2021 г. дневен ред.
Председателят на УС арх. Владимир Милков откри заседанието и напомни за решението на
УС, взето на 9.03.221 г., че в срок до 23 март регионалните колегии трябва да изпратят свои
предложения за двата проекта – на Правилника за провеждане на заседания на УС и на Правилата за
избора, дейността и отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи .
До 29 март 2021 г. Комисия „Нормативи“ ще ги обобщи и актуализираните варианти на правилници ще
се представят на следващото заседание на УС.
Точка 8 от дневния ред: Обсъждане на допустимостта и законосъобразността на подписаното
Четиристранно споразумение за сътрудничество между председателите на РК Варна, Добрич, Шумен и
Търговище за създаване на „АЛИАНС на Регионалните колегии към КАБ в Североизточен район на
планиране" съгласно Закона за регионалното развитие
Председателят на УС даде думата за изказвания по тази точка от дневния ред, по която имаше
дискусия на 9.03.2021 г.
Председателят на Контролния съвет арх. Костадин Христов информира, че четирите
регионални колегии Варна, Добрич, Шумен и Търговище са предоставили на КС свои протоколи от
проведени заседания на Съвета на РК, с които делегират права на председателите на РК да сключат
Четиристранното споразумение. Той подчерта, че Управителният съве е упълномощен да извършва
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политика на Камарата на ниво национално. Регионалните колегии са само на ниво област, няма как да
създават сдружение, излъчващо представител без санкция на УС. Могат да предложат представители
за участие в Регионалния съвет за развитие, но в правомощията на УС е да ги потвърди, избере.
Относно финансирането на съвместни събития, арх. Христов заяви, че регионалните колегии
разполагат с достатъчно бюджети, а при необходимост могат да кандидатстват за допълнителни
средства, след решение на УС.
Арх. Владимир Милков в изказването си подчерта, че няма в Устава на КАБ такава форма на
сдружаване – алианс. Няма проблем да се организира и финансира нещо съвместно, но да не се
институциализира сдружаването, защото се измества тежестта на отделните РК в структурата на
Камарата, нарушава се балансът на представителство в Управителния съвет. КАБ е длъжна с еднаква
сила да защитава РК с 2000 членове и РК със 7 членове.
Арх. Валерий Колев обясни, че четирите регионални колегии от Североизточния район на
планиране не желаят отделна структура. Идеята е да се защитят професионалните интереси на
членовете на КАБ, да се издигне престижа на Камарата. Защото има по-голяма тежест едно такова
обединение, получават вече покани от различни институции. Планирането на мероприятия в
Североизточния район на планиране се извършва от чиновници, разпределението на европейски
средства също. Добре е там да има активно участие и от КАБ, защото се решават важни за региона
проблеми: екологични, за Черноморското крайбрежие и др. Арх. Колев цитира чл. 34, ал. 1, т. 11 от
Устава на КАБ, че Управителният съвет “осъществява контакти със сродни организации и сдружения в
страната и участва в съвместни инициативи и мероприятия, свързани с архитектурното творчество“.
Арх. М. Микуш и арх. В. Василев изразиха мнение, че участието на представители на КАБ в
регионалните съвети за развитие дори и само като експерти, е полезно и важно с цел комуникация, за
да има обратна връзка към членовете на КАБ.
Арх. Константин Пеев цитира текстове от Правилника за прилагане на ЗРР – кои
представители на заинтересовани страни (юридически лица с нестопанска цел) могат да участват в
заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на
наблюдатели.
Арх. Б. Борисов каза, че КАБ трябва да възстанови позициите си на тези нива на планиране
(регионално и общинско), а може и чрез НСОРБ да се направят постъпки за промяна на Правилника за
прилагане на Закона за регионално развитие.
По предложение на арх. Вл. Милков
УС реши:
Управителният съвет счита за уставно и допустимо сдружване на отделни регионални колегии
за съвместно постигане на резултати в изпълнение на целите на КАБ, стига да не е
институциализирано.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Точка 18 от дневния ред: Обсъждане на представителството на КАБ на ниво региони и приемане на
съобразена с Устава на КАБ платформа за представителство на КАБ в регионалните съвети.
Изготвяне на предложение до МРРБ за целта.
След дискусия
УС реши:
1. УС на КАБ реши представителите на КАБ (основен и резервен) в регионалните съвети за развитие
по чл. 18 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и в Комитета за наблюдение на Програма
„Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), да бъдат определени с решение на УС, въз основа на
постъпили кандидатури от членовете на УС, получени в едноседмичен срок от днес. Съветите на
регионалните колегии, попадащи в съответния регион на планиране от ниво 2 по ЗРР, могат да
изпратят предложение за общ кандидат (основен и резервен).
2. УС на КАБ реши да бъде изпратено писмо до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството с искане КАБ да бъде включена в регионалните съвети за развитие и в Комитета за
наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), чрез така определените
представители.
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ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 17 от дневния ред: Сключване на абонаментен договор за експертно правно обслужване на УС
на КАБ в областта на устройство на територията
Председателят на УС арх. Вл. Милков представи два варианта за сключване на договор с
юрист Борис Милчев – абонаментен и рамков. Той самият предпочита договорът да е рамков, какъвто
е бил и при предишния мандат на УС, за многократно предоставяне на юридически услуги. Арх. В.
Василев изрази същото мнение, че тази форма на договор е по-подходяща. Предложи да се прецизира
текста за юридическата услуга „организация на семинари“. КАБ може да организира един семинар, а
юристът да се подготви и да участва.
Арх. Борислав Борисов напомни, че юрист Борис Милчев е допринесъл сериозно за
подготовката на позицията на КАБ относно промените в ЗУТ, както и за сезирането на Президента и на
Конституционния съд. За работата си от времето на сформирането на новия състав на УС досега Б.
Милчев не е получавал заплащане. Арх. Борисов предложи да се вземе по принцип решение за
сключване на договор с юрист Борис Милчев, като Управителният съвет упълномощи Председателя да
подготви проектодоговор и да го предложи за гласуване на следващото заседание. Тогава да се
предложи и заплащане за тримесечната му работа досега, за предоставените на КАБ юридически
услуги.
След дискусия
УС реши:
Да бъде сключен с юрист Борис Милчев рамков договор за правни консултации по въпроси от
дейността на КАБ по прилагане на нормативната уредба, свързана с устройствено планиране,
инвестиционно проектиране и строителство. Проектът на договор, както и предложение за заплащане
за досегашната му дейност, да бъдат представени на УС за гласуване на следващото заседание.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 11 от дневния ред: Възлагане на специализирана фирма да изготви програмен продукт за
онлайн гласуване от делегатите на Общо събрание на КАБ/членовете на регионални колегии при
провеждане на Общи събрания на регионалните колегии на КАБ
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет възлага на арх. Мартин Христов да направи проучване и да поиска
предложения от различни фирми за изработване на платформа за онлайн гласуване за Общо
събрание на КАБ и за ОС на РК.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 12 от дневния ред: Изпращане на напомнително писмо до членовете на КАБ за задълженията
им по ЗКАИИП и Устава да регистрират всички договори за проектиране и за възможността да го
правят онлайн през електронната страница на КАБ. Изпращане на уведомителни писма до всички
общини с настояване при одобряване на проекти към преписката да се изисква удостоверение от КАБ
за регистриран договор за проектиране на съответния обект
Арх. Чавдар Тенев подкрепи предложението за напомнителни писма до членовете на КАБ, но е
на мнение, че е недопустимо КАБ да изпраща писма до общините с настояване да се изисква
удостоверение от КАБ за регистриран договор. В ЗУТ – в чл. 144, ал. (1), са описани документите,
необходими за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, по които се издава разрешение
за строеж. И главните архитекти нямат право да изискват повече документи, в противен случай ще
получат глоби.
Арх. Мартин Христов предложи в писмото до членовете на КАБ да се представят ползите за
проектантите. Регистрацията на договорите е предвидена в ЗКАИИП с цел защита на интереса на
проектантите, за да могат да си събират вземанията при съдебни дела.
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Арх. П. Мурджев предложи да се добави в писмото, че договорите могат да се регистрират на
сайта на КАБ, много от членовете не знаят за тази възможност.
По предложение на арх. Владимир Милков
УС реши:
Управителният съвет възлага на арх. Владимир Милков да изпрати напомнително писмо до
членовете на КАБ за задължението им да регистрират договорите си за проектиране.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 13 от дневния ред: Обсъждане и приемане на условия за задължителната регистрация на
проектанските бюра през 2021 г.
Членовете на УС обсъдиха възможността регистрацията на проектантски бюра да става онлайн на
сайта на КАБ, което ще улесни членовете на КАБ и ще допринесе за актуализацията на Регистъра на
проектантските бюра.
Арх. Мартин Христов обърна внимание, че документите могат да се подават онлайн, но
вписването на едно проектантско бюро не може да стане автоматично, а по съответен ред – в
регионалните колегии.
Арх. Емил Стоянов допълни, че с решение на Съвета на РК се регистрират проектантските бюра,
а не с решение на Комисия по регистъра. Той направи препоръка да съществува функционалност чрез
страницата на РК на сайта на КАБ да става вписването на проектантско бюро в единния регистър.
Арх. Васил Василев изрази съгласие с предложението на арх. Е. Стоянов. Управителният съвет да
дефинира ясна процедура и да може през модулите, администрирани от регионалните колегии, да се
попълва информацията в Регистъра на КАБ на проектантските бюра.
По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия
УС реши:
Задължително съществуващите проектантски фирми до 30 юни 2021 г. да се регистрират онлайн в
Регистъра на проектантските бюра - чрез страниците на регионалните колегии в сайта на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет възлага на арх. Мартин Христов и арх. Васил Василев до 30 април 2021 г. да
изработят правила за онлайн подаване на документи в сайта на КАБ за регистрация на проектантски
бюра.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Членовете на УС обсъдиха и възможността за определен период онлайн регистрацията на
проектантско бюро да е без такса. Арх. Е. Стоянов предложи този гратисен период да бъде след
създадената техническа възможност на сайта за онлайн регистрация, например два месеца.
УС реши:
На основание чл. 50, ал. 2 от Устава на КАБ, УС на КАБ реши до 30 юни 2021 г. онлайн
регистрацията на проектантско бюро да бъде безплатна. След тази дата вноската за регистрация на
проектантско бюро да бъде в размер съгласно Тарифата за приходите, формиращи бюджета на КАБ
(60 лева без ДДС).
ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Точка 15 от дневния ред: Писма и сигнали до Управителния съвет на КАБ:
- Писмо от арх. Анни Добринова за съдействие за издаване на книга за проф.арх. Иван Татаров;
- Писмо от проф. Румен Нейков за съдействие за издаване на книга „София през погледа на
архитекта“
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След дискусия
УС реши:
Управителният съвет предлага на арх. Анни Добринова и проф. Румен Нейков да разкрият целеви
дарителски сметки, като КАБ се ангажира да ги популяризира сред своите членове.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 5 от дневния ред: Доклади на заместник-председателите на УС по ресори. Приемане на
мандатна план-програма и състав на комисиите и работните групи към УС на КАБ
Арх. Васил Василев предложи УС да гласува по докладна записка (вх. № ВК-029/09.03.2021 г.)
относно предложения на Съвета на РК София-град за попълване съставите на комисии към УС с
членове на РК София-град. Арх. Василев предложи в състава на Комисия по регистъра да се включи
арх. Красимир Язов, който е зам.-председател по професионална дейност на РК София-град.
Арх. Мартин Христов обърна внимание, че броят на членовете на Комисията по регистъра е
определен в Устава на КАБ, чл. 13а, ал. 2: „(2) Комисията по регистъра се състои от председател,
двама заместник-председатели и четирима членове.“ И не може да се добавят нови членове, а само
да се заменят. Арх. Христов е доволен от работата на Комисията по регистъра, тя е в същия състав от
няколко години и не вижда причина за смяна.
Арх. В. Василев предложи арх. Красимир Язов да стане член на Комисия по регистъра на
мястото на ланд.арх. Десислава Данчева, която също е член на РК София-град. Също така арх.
Красимир Язов и арх. Здравко Кузманов да бъде членове на комисията към ресора на арх. М. Христов
„Практика“.
След дискусия и по предложение на арх. Васил Василев
УС реши:
Ланд. арх. Десислава Данчева да бъде заменена с арх. Красимир Язов в Комисията по регистъра.
ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема предложението на съвета на РК София-град арх. Здравко Кузманов и
арх. Красимир Язов да бъдат членове на Комисия "Практика".
ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 13; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема предложението към Комисия "Нормативи" да се включат арх. Емил
Стоянов и арх. Марин Бакалов.
ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 17.30 часа.
◊

◊

◊

С писмо (изх. № ВК-009/15.03.2021 г.) Председателят на УС арх. Владимир Милков изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложения за решения на УС – за приемане на
Протокол № 3 и на Протокол № 4 на Комисията по регистъра.
По предложение на арх. Мартин Христов
УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 3 от 05.03.2021 г. на Комисията по регистъра - приложение
към Протокол № 3/26.02.2021 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 – 29 бр. (в т.ч. 8 бр., на които възстановява членството) 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. разпорежда да му бъдат
издадени съответните документи.
3. Вписва в том трети, раздел втори на регистърна на архитектите с ограничена проектантска
правоспособност, които не са членове на КАБ – 1 бр.
4. Вписва в том четвърти, раздел трети на регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилите ландшафтни архитекти - 7 бр. (в т.ч. 1
бр, на когото възстановява членството) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
5. Вписва в том четвърти, раздел четвърти на регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена
проектантска правоспособност по паркоустройство съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ заявилите
ландшафтни архитекти – 1 бр. и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 4 от 05.03.2021 г. на Комисията по регистъра - приложение
към Протокол № 3/26.02.2021 г. на Управителния съвет на КАБ:
1. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с Пълна проектантска
правоспособност заявилите ППП архитекти – 90 бр. (в т.ч. 41 бр., на които възстановява членството, 14
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 – 14 бр. (в т.ч. 3 бр, на когото възстановява членството, 3 бр. с променен статут от
ППП, 2 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, 2 бр. с променен статут от ОПП ) 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 – 8 бр. (в т.ч. 2 бр., с променен статут от OПП и 4 бр. на които 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 - 2
бр.
5. УС на КАБ отлага разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска
правоспособност на:
1. арх. Красимир Димитров Димитров, № 06187 РК Добрич – отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
2. арх. Кристина Викторова Градинарска, № 06276 РК София Е – отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
3. арх. Мария Пламенова Савова, РК София град - отлага поради липса на достатъчно доказателства
за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
4. арх. Марина Жулиянова Желева, РК София град - отлага поради липса на достатъчно доказателства
за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
5. арх. Велко Петев Стратиев, РК София град - отлага поради липса на достатъчно доказателства за
придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
6. Златил Станицветов Пенев - отлага поради липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по
специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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◊

◊

◊

С писмо (изх. № ВК-011/22.03.2021 г.) Председателят на УС арх. Владимир Милков изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване принципен общ текст на Меморандум между КАБ и
политическите партии, във връзка с предстоящи срещи с представители на политически партии.
УС реши:
Управителният съвет на КАБ приема предложения от Председателя на УС принципен общ текст
на Меморандум между КАБ и политически партии.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 27 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

◊

◊

◊

Във връзка с предложение за участие на КАБ в обявената от Министерство на икономиката
процедура за национален подбор за избор на: „Европейски цифрови иновационни хъбове" съвместно
с КСБ и други организации и институции, и необходимостта от учредяване на сдружение по ЗЮЛНЦ,
Председателят на УС арх. Владимир Милков с писмо (изх. № ВК-013/27.03.2021 г.) изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложение за решение КАБ да е съучредител в
сдружение по ЗЮЛНЦ „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“.
УС реши:
УС на КАБ реши КАБ да е съучредител в сдружение по ЗЮЛНЦ за извършване на дейност в
обществена полза и за участие като съучредител в обявената от Министерство на икономиката
процедура за национален подбор за избор на: „Европейски цифрови иновационни хъбове", и
упълномощава Председателя на УС на КАБ да подпише от името на КАБ споразумението за
учредяване и да приеме Устава на сдружението, както и да извършва всички други действия,
необходими за участие в обявената от Министерството на икономиката процедура.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 35 ДУШИ: “ЗА” – 29; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

◊

◊

◊

С писмо (изх. № ВК-014/30.03.2021 г.) Председателят на УС арх. Владимир Милков изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложение за приемане на Протокол № 3 на УС от
заседания, проведени на 26.02.2021 г., 9.03.2021 г. и 16.03.2021 г..
УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 3 на УС от заседания, проведени на 26.02.2021 г.,
9.03.2021 г. и 16.03.2021 г.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 27 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .............................................
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ
ПРОТОКОЛИСТ: .......................................................
ПЕНКА АНГЕЛОВА
ПЕЧАТ
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Забележка: Към Протокол № 3 на УС са приложени утвърдените протоколи на
Оперативното ръководство - № 3, № 4 и № 5.
ПРОТОКОЛ №3
на Оперативното ръководство
на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 27 ноември 2020 г. (двадесет и седми ноември две хиляди и двадесета година), на
основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 24а, ал. 1 от Устава на КАБ, чрез гласуване по електронна
поща, членовете на Оперативното ръководство: арх. Владимир Милков – Председател на УС на КАБ,
проф. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС на КАБ, арх. Мартин Христов – Зам.-председател
на УС, арх. Константин Пеев – Зам.-председател на УС, арх. Константин Димов – член на УС на КАБ
и ланд.арх. Веселина Калайкова – член на УС на КАБ,
По предложение на проф. Борислав Борисов, в съответствие с подкрепената от
Управителния съвет на 23.10.2020 г. идея за сътрудничество с останалите организации в областта на
устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, за законодателни
промени и противопоставяне на концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране
взеха следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема проект на МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В
ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ,
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВОТО, който да бъде предложен от КАБ на браншовите организации (КСБ, КИИП,
КИГ, БААИК, САБ, НАСП) за подписване.
Гласували 6 души: „за” – 5, „против” – 1, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Владимир Милков )
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(проф. Борислав Борисов)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Мартин Христов)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Константин Пеев)
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:...........................................
(арх. Константин Димов)
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:...........................................
(ланд.арх. Веселина Калайкова)
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ПРОТОКОЛ №4
от заседанието на Оперативното ръководство
на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 7 декември 2020 г. (седми декември две хиляди и двадесета година), от 17 часа беше
проведено заседание на Оперативното ръководство (ОР), на основание чл. 34, ал. 2 и ал. 3 във
връзка с чл. 24а, ал. 1 от Устава на КАБ, чрез видеоконферента връзка в платформата ZOOM на
следния линк:
https://zoom.us/j/93269440223?pwd=OVNyQzR5UU9LbkpmT3lkeTFFNUJqdz09
В заседанието участваха следните членове на Оперативното ръководство: арх. Владимир
Милков – Председател на УС на КАБ, арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС, арх.
Константин Пеев – Зам.-председател на УС, арх. Константин Димов – член на УС на КАБ и ланд.арх.
Веселина Калайкова – член на УС на КАБ.
По уважителни причини отсъстваше арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС на
КАБ.
ДНЕВЕН РЕД
1. Информация за обжалване на решението на Общото събрание за избор на Председател на
УС на КАБ от арх.Стефан Аспарухов и предложение за възлагане на процесуалното
представителство на КАБ на адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ за сумата от 3000
лева без ДДС.
Докладва: юрисконсулт Емилия Ушакова и арх. Владимир Милков
2. Информация за създаване от АСЕ на Комитет „Практика“, координиращ работата на
работните групи и предложение за представител на КАБ в Комитета.
Докладва: арх. Константин Димов
3. Приемане на условията и избор на дата за провеждане на конкурс за длъжността Изпълнителен директор на КАБ.
Докладва: арх. Константин Пеев
4. Предложение на арх. Мартин Христов за членове на Работна група „Нормативна рамка“ и
Работна група „Архитектура на системата“
Докладва: арх. Мартин Христов
5. Актуализация на Правилника за провеждане на заседания на УС на КАБ
Докладва: арх. Константин Пеев
По т. 1 от дневния ред
Юрисконсулт Емилия Ушакова докладва за получена на 26.11.2020 г. искова молба от арх.
Стефан Аспарухов срещу КАБ, с която обжалва решението на Общото събрание за избор на
Председател на Управителния съвет. Срокът за отговор на КАБ е 26.12.2020 г.
По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема да възложи процесуално представителство и защита
интересите на КАБ, във връзка със съдебното производство пред Софийски градски съд,
образувано срещу Камара на архитектите в България по искова молба вх. № 286273/ 11.11.2020
год. на архитект Стефан Валтеров Аспарухов, подадена срещу решение на Общото събрание на
Камара на архитектите в България, за избор на Председател на Управителния съвет, прието в
заседание, проведено на 16 и 17 октомври 2020 год., като постановено в противоречие с закона и
Устава на Камарата, въз основа на която е образувано т. д. № 2197/ 2020 г. по описа на Софийски
градски съд, TO, VI- 2 състав, до приключване на производството пред тази инстанция, на
адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ за сумата от 3000 лева без ДДС.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 2 от дневния ред
Арх. Константин Димов - председател на Комисията по международна дейност и
кореспондент на КАБ с АСЕ, информира ОР за създадения от АСЕ Комитет „Практика“, чиято
основна цел е да прави проучвания, да координира дейностите и да уеднаквява практиките в
Архитектурния съвет на Европа, касаещи дигитализация на архитектурната професия, стажове,
застрахователна дейност, хонорари, BIM технологии. Първото заседание на този комитет ще бъде
през януари 2021 г. и ще се проведе онлайн. Необходимо е КАБ да излъчи свой представител в
Комитет Практика.
По предложение на арх. Владимир Милков ОР взе следното
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РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема основен представител на КАБ в Комитет „Практика“
на АСЕ да бъде арх. Мартин Христов и заместник – арх. Константин Димов.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 3 от дневния ред
Арх. Константин Пеев, в изпълнение на решение на УС по Протокол №1/23.10.2020 г.,
представи за обсъждане проект на обявление от КАБ за конкурс за избор на изпълнителен директор
(изисквания към кандидатите, начин на провеждане на конкурса, необходими документи, описание на
длъжността и др.)
След обсъждане членовете на ОР взеха следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема наименованието на новата длъжност в КАБ да бъде
„административен директор“, съгласно решението на ХХ Общо отчетно-изборно събрание на
КАБ. Арх. Константин Пеев да предложи членове на работната група, която под негово
ръководство ще изработи окончателния вариант на условията за избор на административен
директор в КАБ.
Срок: до следващото заседание на УС.
Гласували 5 души: „за” – 4, „против” – 0, „въздържал се” – 1.
Решението се приема.
По т. 4 от дневния ред
Арх. Мартин Христов, който заедно с проф.д-р арх. Борислав Борисов и арх. Васил Василев
са представители на КАБ в междуведомствена работна група към МРРБ за изработване на Пътна
карта и Техническо задание за изграждане на Единна електронна система за устройствено
планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство, направи предложение за
членове на две подработни групи, които да изработят предложението на КАБ към МРРБ. Арх. М.
Христов изтъкна, че предложените от него членове на КАБ работят по единната електронна система
много преди това.
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Във връзка с определената работна група към МРРБ за изработване на Пътна карта и
Техническо задание за изграждане на Единна електронна система за устройствено планиране,
инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство, Оперативното ръководство
приема сформиране на следните подработни групи в състав:
Работна група „Нормативна рамка“ с членове арх. Емил Стоянов, арх. Евгени Велев и арх.
Борислав Георгиев.
Работна група „Архитектура на системата“ с членове арх. Любомир Георгиев, арх.
Цветан Петров, арх. Петко Любенов, арх. Димитър Кокаланов и арх. Мирослав Иванов.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 5 от дневния ред
Арх. Константин Пеев предложи включването на тази точка в дневния ред. Той напомни, че на
проведеното онлайн заседание на УС на 18.11.2020 г. членовете на Управителния съвет поискаха
Оперативното ръководство да предложи надежден начин на гласуване при онлайн заседанията. Ако
е необходимо, да се допълни с тези правила и Правилника за провеждане на заседания на
Управителния съвет на КАБ. Юрист Емилия Ушакова предложи правилата за работа на
Оперативното ръководство, които сега са отделен документ, да станат част от Правилника на УС.
След дискусия ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема в срок до 15.12.2020 г. да се подготви проект на
актуализиран Правилник за провеждане на заседания на УС на КАБ, с допълване на правила за
начина на гласуване при онлайн заседания на УС и включване на правилата за работа на
Оперативното ръководство.
Отговорници: арх. Константин Пеев и юрисконсулт Емилия Ушакова.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Владимир Милков )
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Мартин Христов)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Константин Пеев)
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:...........................................
(арх. Константин Димов)
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:...........................................
(ланд.арх. Веселина Калайкова)
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ПРОТОКОЛ №5
от заседанието на Оперативното ръководство
на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 28 януари 2021 г. (двадесет и осми януари две хиляди и двадесет и първа година), от 17
часа беше проведено заседание на Оперативното ръководство (ОР), на основание чл. 34, ал. 2 и ал.
3 във връзка с чл. 24а, ал. 1 от Устава на КАБ, чрез видеоконферента връзка в платформата ZOOM
на следния линк: https://zoom.us/j/3740850822?pwd=bXlWNDhPWERtMGxlSjYrWGt0Vjd6QT09
В заседанието участваха следните членове на Оперативното ръководство: арх. Владимир
Милков – Председател на УС на КАБ, арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС, арх.
Константин Пеев – Зам.-председател на УС, арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС на
КАБ и арх. Константин Димов – член на УС на КАБ.
По уважителни причини отсъстваше ланд.арх. Веселина Калайкова – член на УС на КАБ.
На заседанието присъстваха и взеха участие в дискусиите арх. Костадин Христов –
председател на Контролен съвет, ландш.арх. Александър Недев – член на УС на КАБ и юрисконсулт
Емилия Ушакова.
ДНЕВЕН РЕД
1. Докладна записка на РК София-град за сключване на договори с преброителите на ОС от
октомври 2020 г. и изплащане на възнагражденията.
2. Докладна записка на РК София-град за сключване на нови граждански договори за 2021 г. със
срок от 6 месеца с Василка Спандониева (счетоводство на РК) и Павлина Димитрова
(почистване на офиса на РК).
3. Докладна записка на РК Пловдив с предложение трудовият договор на Ненка Николова от
допълнителен да стане основен при същите условия, поради прекратяване на основния й
трудов договор със САБ, от 29 януари 2021 г.
4. Предложения за сключване на нови договори с техническите сътрудници по РК (Благоевград,
Велико Търново, Пловдив, Стара Загора) за 2021 г. поради изтичане на срока на
предходните договори.
5. Сключване на нови договори с членовете на Комисия по регистъра за 2021г. с предложение
за възнаграждение от 80 лева на заседание и изплащане на възнаграждението в края на
годината след справка за проведените заседания.
6. Сключване на договор за изграждане на интернет мрежа посредством рутер на база
предложена оферта. Сключване на договор за поддръжка на офис техника и избор на
интернет доставчик за ЦУ на КАБ.
7. Разглеждане на подадени молби за сключване на граждански договор с чистачка за
всекидневно почистване на офиса на ЦУ на КАБ.
8. Потвърждаване на сигнал до Кмета на община Мездра и Изпълнителния директор на АОП
относно конкурс за идеен проект за парк в Мездра.
9. Обявяване на условията на конкурса за парк в Мездра за неприемливи от КАБ съгласно чл. 5
от Професионалния кодекс на КАБ, ЗКАИИП за предоставяне на услуги под себестойността
им и вътрешните Правила на КАБ за участие в ОП. Изпращане на съобщение до всички
членове на КАБ за въздържане от участие.
10. Потвърждаване на писма на Председателя на УС на КАБ до Министерството на културата за
определяне на арх.Константин Пеев за представител на КАБ в СЕСОНКЦ и до Кмета на
София за включване на проф.д-р арх.Борислав Борисов за член на ЕСУТ по устройство на
територията.
11. Разглеждане на Отворено писмо от сдружение „Таляна“ - Варна и приемане писмо за
подкрепа от КАБ.
12. Разглеждане на Становище на РК Бургас относно Идеен проект за подземен паркинг и
благоустрояване на зоната западно и северно от хотел „България“ - Бургас и приемане
писмо за подкрепа от КАБ.
13. Писмо до Президента за налагане на президентско вето върху текстове в ЗУТ, предложени от
народни представители между двете гласувания на законопроекта, без да е спазена
процедурата за разглеждане и обсъждане.
14. Разглеждане на оферта на АНМ 2112 ООД за ремонт на зала „София“ и помещение №19 в
сградата на САБ и предложение до УС за одобряване на анекс към договора за изпълнение
на втория етап.
15. Одобряване на новата форма на удостоверенията за ПП за 2021 г. в изпълнение на решение
на УС (протокол 35/10.10.2020 г.)
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16. Писмо до всички одобряващи органи по ЗУТ (общини и т.н.) за приета от УС на КАБ нова
форма на удостоверенията за ПП за 2021 г. с приложен образец на удостоверение за ПП
към писмото.
17. Запознаване на ОР с благодарствено писмо за юрисконсулт Емилия Ушакова до УС на КАБ.
18. Предложение от арх. Мартин Христов за провеждането на SHARE 2021.
19. Разни
По т. 1 от дневния ред
Арх. Владимир Милков представи на Оперативното ръководство докладна записка вх. № ВК098/02.12.2020 г. от Председателя на РК София-град относно възнаграждения за участие в Мандатна
комисия, Комисия по избора, Комисия по решенията и като преброители на Общото отчетно-изборно
събрание на РК София-град, проведено на 03.10.2020 г.
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема да се сключат граждански договори с участниците в
комисии и преброителите на Общото отчетно-изборно събрание на РК София-град със
съответното възнаграждение, съгласно докладна записка от арх. Васил Василев вх. № ВК098/02.12.2020 г. Средствата са от бюджета на РК София-град.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 2 от дневния ред
Председателят на УС арх. Владимир Милков представи на Оперативното ръководство
докладна записка вх. № ВК-006/21.01.2021 г. от Председателя на РК София-град за сключване на
нови граждански договори с Василка Спандониева (счетоводство на РК) и Павлина Димитрова
(почистване на офиса на РК).
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема да се сключат граждански договори със срок от шест
месеца с: 1/ Василка Спандониева - за счетоводно обслужване със заплащане в размер на 1 МРЗ
(650 лева) на месец и с 2/ Павлина Димитрова – за извършване на ежедневно почистване на офиса
на РК София-град със заплащане 300 лева на месец.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 3 от дневния ред
Председателят на УС арх. Владимир Милков представи на Оперативното ръководство
докладна записка вх. № ВК-011/27.01.2021 г. от Председателя на РК Пловдив с предложение
трудовият договор на Ненка Николова от допълнителен да стане основен при същите условия,
поради прекратяване на основния й трудов договор със САБ от 29 януари 2021 г.
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема предложението за прекратяване на допълнителния
трудов договор на Ненка Николова с КАБ по чл. 111 от КТ и за сключване на основен трудов
договор по чл. 67 от КТ за 4 часа, със заплата 650 лева.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 4 от дневния ред
Арх. Владимир Милков представи на Оперативното ръководство предложения от
председателите на РК Ловеч, РК Благоевград, РК Велико Търново, РК Пловдив и РК Стара Загора за
сключване на нови граждански договори с техническите сътрудници.
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема докладните записки на председателите на РК Ловеч,
РК Благоевград, РК Велико Търново, РК Пловдив и РК Стара Загора за сключване на нови
граждански договори със срок от шест месеца с техническите сътрудници Иваничка Кръстева,
арх. Никола Дюлгеров, Десислава Иванова, Екатерина Генева-Попова и Величка Балтаджиева.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
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Решението се приема.
По т. 5 от дневния ред
Арх. Мартин Христов предложи сключване на нови договори с членовете на Комисия по
регистъра и на Експертната комисия за 2021 г. с възнаграждение от 80 лева на заседание и
изплащане на възнаграждението в края на годината след справка за проведените заседания.
Арх. Борислав Борисов предложи да се уеднакви подхода и за работата на другите комисии
към УС и да има горна граница за възнаграждение – 80 лева за 8 часа работа (гласуваната от Общо
събрание на КАБ часова ставка е 10 лева). Ландш.арх. Ал. Недев предложи да се отчита и времето, в
което се подготвят и разглеждат документите за заседанието. Арх. Мартин Христов направи
пояснение, че членовете на двете комисии предварително разглеждат документите на кандидатите
за признаване на проектантска правоспособност, а на самото заседание се обсъжда и гласува.
След дискусия ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема да се сключат нови договори с членовете на Комисия
по регистъра и на Експертната комисия за 2021 г. с предложение за възнаграждение от 80 лева
на заседание и изплащане на възнаграждението в края на годината след справка за проведените
заседания. При постъпили предложения от другите зам.-председатели на УС ще се сключат
договори и с членове на други комисии, като заплащането да не надвишава 80 лева на заседание.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 6 от дневния ред
Председателят на УС арх. Владимир Милков направи предложение на Оперативното
ръководство да се сключи договор с фирма „СКАЙ Къмпъни“ за изграждане на интернет мрежа в
офиса на КАБ посредством рутер на база предложена оферта на стойност 953 лева без ДДС. Със
същата фирма да се сключи договор и за поддръжка на офис техника - цена 130 лв. месечно без
ДДС.
След дискусия Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство одобрява предложената оферта и приема да се сключи
договор с фирма „СКАЙ Къмпъни“ за изграждане на интернет мрежа в офиса на КАБ на стойност
953 лева без ДДС. Също така да се сключи договор със „СКАЙ Къмпъни“ за поддръжка на офис
техника - цена 130 лв месечно без ДДС.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 7 от дневния ред
Председателят на УС арх. Владимир Милков представи на Оперативното ръководство молби
от Павлина Димитрова и от Петрана Будинова, с предложение за работа като хигиенист.
Предложението на П. Димитрова е да получава заплащане 250 лева бруто месечно, а на П. Будинова
– 310 лева нето.
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема предложението да се сключи граждански договор с
Павлина Димитрова за почистване на офиса на КАБ (ул. „Кракра“ № 11, ет. 2), с брутно
възнаграждение 250 лева на месец.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 8 от дневния ред
Арх. Борислав Борисов информира за писмо (изх.№ 014/22.01.2021 г.) до Кмета на Община
Мездра и до Изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки относно открит конкурс
за идеен проект „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр.
Мездра“, с номер на поръчката 00007-2020-0018. В сигнала се
посочват неприемливи и
незаконосъобразни условия в конкурсната процедура. КАБ настоява за прекратяване на процедурата
по ЗОП и обявяването на нов конкурс за проект при съобразяване на всички относими законови
разпоредби.
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РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство потвърждава сигнала от КАБ до Кмета на Община Мездра и
Изпълнителния директор на АОП относно конкурс за идеен проект „Изграждане на обновена
паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра“.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 9 от дневния ред
Във връзка с предходната точка от дневния ред и по предложение на арх. Борислав Борисов,
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема предложението да обяви условията на конкурса,
обявен от община Мездра, с предмет: „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство
на градския парк в гр. Мездра", с уникален номер на поръчката 00007-2020-0018, за неприемливи
от КАБ съгласно чл. 5 от Професионалния кодекс на КАБ, ЗКАИИП за предоставяне на услуги под
себестойността им и вътрешните Правила на КАБ за участие в ОП. Да се изпрати съобщение до
всички членове на КАБ за въздържане от участие.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 10 от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство потвърждава писма на Председателя на УС на КАБ до
Министерството на културата за определяне на арх.Константин Пеев за представител на КАБ
в Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
и до Кмета на София за включване на проф.д-р арх.Борислав Борисов за член на ЕСУТ по
устройство на територията.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 11 от дневния ред
Арх. Мартин Христов представи на ОР писмо от Сдружение с нестопанска цел „Таляна“ – Варна
с молба КАБ да подкрепи тяхно отворено писмо до институции и медии.
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема предложението КАБ да изрази подкрепа на Отворено
писмо от Сдружение „Таляна“ - Варна, съдържащо предложение част от средствата по Плана за
възстановяване и устойчивост да се използват за повишаване на енергийната ефективност,
консервация и реставрация на сгради със статут на културни ценности.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 12 от дневния ред
Арх. Владимир Милков запозна ОР с писмо (вх. № ВК-007/26.01.2021 г.) от Регионална колегия
Бургас до Община Бургас, „България хотел мениджмънт“ АД, КАБ и САБ (с копие до МРРБ, Областен
управител на Бургас и ДНСК) относно идеен проект за подземен паркинг и благоустрояване на зоната
западно и северно от хотел „България“ – Бургас. Съветът на РК на КАБ – Бургас категорично
отхвърля варианти на изграждане на подземна или надземна инфраструктура за паркиране на
автомобили в зоната на градската градина до хотел „България“. Подобна инициатива не е
обществено значима и реализирането на проекта противоречи на разпоредби от ЗУТ.
След дискусия ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство изразява подкрепа и приема становището на РК Бургас относно
„Идеен проект за подземен паркинг и благоустрояване на зоната западно и северно от хотел
„България“ в гр. Бургас.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 13 от дневния ред
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РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство одобрява текста на писмо до Президента на Република
България за налагане на президентско вето върху текстове в ЗУТ, предложени от народни
представители между двете гласувания на законопроекта, без да е спазена процедурата за
разглеждане и обсъждане.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По предложение на арх. Мартин Христов и след дискусия ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема предложението КАБ да организизира пресконференция в
Пресклуба на БТА следващата седмица с тема последните промени в ЗИД на ЗУТ.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 14 от дневния ред
Председателят на УС арх. Вл. Милков представи на ОР оферта на АНМ 2112 ООД за ремонт на
зала „София“ и помещение №19 в сградата на САБ и предложение до УС за одобряване на анекс
към договора за изпълнение на втория етап на стойност 14 147,51 лв. без ДДС.
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема оферта на АНМ 2112 ООД за ремонт на зала „София“ и
помещение №19 в сградата на САБ да се изпрати на Управителния съвет за неприсъствено
гласуване.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 15 от дневния ред
След дискусия ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство одобрява новата форма на удостоверенията за проектантска
правоспособност за 2021 г., в изпълнение на решение на УС по Протокол № 35/10.10.2020 г.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 16 от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема да се изпрати писмо от КАБ до всички одобряващи
органи по ЗУТ (общини и т.н.) за новата форма на удостоверенията за ПП за 2021 г., с приложен
образец на удостоверение за проектантска правоспособност към писмото.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 17 от дневния ред
Арх. Владимир Милков запозна ОР с писмо от арх. Банко Банов до УС (вх. № ВК-008/27.01.2021
г.), с което изказва благодарност на юрисконсулт Емилия Ушакова за оказано съдействие по повод
обжалване пред КЗК на обявено класиране на участници в конкурс за спортна зала в гр. Стара
Загора.
По повод на писмото арх. Мартин Христов направи предложение – да се изготви разяснително
писмо до членовете на КАБ – какво трябва да правят като участници в конкурс при констатиране на
конфликт на интереси.
По т. 18 от дневния ред
Арх. Мартин Христов информира, че тази година се планира конференцията SHARE да се
проведе към края на м.септември. А през м.март ще има онлайн изложение, като се дава виртуално
пространство за всяка държава да представи избрани архитектурни ателиета.
По предложение на арх. Мартин Христов ОР взе следното
РЕШЕНИЕ:
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Оперативното ръководство приема КАБ за поредна година да участва в провеждането на
SHARE 2021. За онлайн изложението през м.март КАБ да предложи да участват 10-те ателиета,
получили награди в конкурса на КАБ „Български архитектурни награди“ през 2019 година.
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 19 от дневния ред
Арх. Владимир Милков информира ОР за получени фактури от САБ – за наем в размер на 73 560
лева с ДДС и фактура за консумативи за миналата година в размер на 11 386 лева. Беше решено да
се изпрати писмо до САБ за оспорване на сумата за консумативи, тъй като фактически ползването на
помещенията от КАБ не е от сключването на договора на 16.03.2020 г., а от датата на приемопредавателния протокол със САБ – 14.05.2020 г.
Арх. Вл. Милков представи и оферта от фирма „Мебелни идеи“ ЕООД за надграждане на
шкафове и за етажерки в нишите в офиса на КАБ на стойност около 2500 лева. Арх. Милков
предложи да се откажат планираните надстройки на шкафовете и да остане като поръчка само
направата на етажерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Владимир Милков )
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Мартин Христов)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Борислав Борисов)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
(арх. Константин Пеев)
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:...........................................
(арх. Константин Димов)
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