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П Р О Т О К О Л  № 5 
от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
 

Днес, 28.05.2021 г. (двадесет и осми май две хиляди и двадесет и първа година) от 10.30 часа в 
гр.София, в Зала 1 на ул. „Кракра“ № 11, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на 
Камарата на архитектите в България (КАБ), на основание чл. 21, ал. 6 от ЗКАИИП във връзка с чл. 32, 
ал. 1 от Устава на КАБ. 

На заседанието присъстваха 11 (единадесет) членове на УС от единадесетте, избрани от 
Общото събрание и 21 (двадесет и един) 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 (участва онлайн в заседанието), 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 
(участва онлайн в заседанието), арх.Константин Димов, арх. Емил Стоянов, арх. Александър Сандев, 
арх. Събин Попов, арх. Марин Велчев, арх. Петър Червеняшки, арх.Мария Хлебарова (участва онлайн 
в заседанието), арх. Красимир Пампоров, арх. Петър Мурджев, арх. Александра Бабунска, арх. Емил 
Дечев, арх.Чавдар Тенев, арх.Емил Проданов, арх. Ралица Панайотова, арх. Атанаска Стодева, арх. 
Петко Любенов, арх. Христо Караянков, арх. Васил Василев, арх. Борислав Владимиров, арх. Вичка 
Стоянова Колева, арх. Нина Танчева, арх. Валерий Колев и арх. Георги Георгиев. Присъстват общо 32 
души. 

На заседанието не присъстваха  по уважителни причини следните членове на УС: арх. Люба 
Еленкова, арх. Юрий Любомирски, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх. 
Сергей Денчев, арх. Методи Методиев и  арх. Петър Влахов.  

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. Красимир Язов, арх. Боян Кръстев, арх. Марин Бакалов, арх. 
Евгени Велев, арх. Владимир Владов (по т. 1 от дневния ред) 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 информира присъстващите 

за някои важни събития през тази седмица: 
- Учредено е на 27.05.2021 г. Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор 

строителство“. Приет е Устав на сдружението и е избран Управителен съвет от седем членове 
- организации учредители, представлявани от упълномощени от тях представители: КСБ, КАБ, 
УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов, Клийнтех България, Геострой АД и Планекс ООД. КАБ ще бъде 
представлявана в УС на Сдружението от арх. Владимир Милков, съгласно решение на УС. 

- Днес, 28.05.2021 г., в КАБ е получено писмо с Решение на Министерски съвет за одобряване на 
резултатите от националната процедура за подбор на проектни предложения за европейски 
цифрови иновационни хъбове в България.  По предложение на Министерство на икономиката 
Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ е сред одобрените по 
процедурата и е допуснато за кандидатстване от името на България за финансиране от ЕК. За 
целта е необходимо Сдружението да изработи окончателния вариант на проекта до края на 
м.септември тази година. 

- Проведена е на 27.05.2021 г. среща в МРРБ на представители на Съвета на браншовите 
организации в сектор строителство с Министър доц. д-р. арх. Виолета Комитова. От КАБ са 
участвали арх. Владимир Милков, проф. д-р арх. Борислав Борисов и Емилия Ушакова - 
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юрисконсулт на КАБ. Представени са на Министър Комитова предложения за належащи 
промени с цел подобрения в нормативната база. Арх. Вл. Милков изрази благодарност на 
Съвета на РК София-град за изготвените систематизирани въпроси, проблеми и предложения 
към МРРБ (съдържащи се в три докладни записки), които са предадени на екипа на Министър 
Комитова. 
 

По покана на арх. Владимир Милков по време на заседанието се проведе едночасова среща с арх. 
Влади Калинов – новоназначен Началник на ДНСК. Арх. Калинов представи вижданията си за 
бъдещата си дейност и отговори на поставените от членовете на УС въпроси. В хода на дискусията се 
откроиха проблеми и порочни практики при осъществяването на строителния контрол, които 
затрудняват дейността на проектантите. 

 

Арх. Владимир Милков предложи дневен ред на днешното заседание, с някои промени в 

предварително изпратения проект: 
- Информацията на КДП да бъде т. 1 от дневния ред; 
- Да се отложат за следващото заседание на УС точките „Приемане на Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за провеждане на заседания на Управителния съвет“ и 
„Приемане на изменение и допълнение на Правилата за избора, дейността и отчитането на 
представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи“; 

- Писмото от ЕМО „Етър“ да се разгледа към т. 4 от дневния ред; 
- Към т. 5 от дневния ред да се включат две предложения от арх. Мартин Христов – за състав на 

работна група към Ресор „Практика“ и за отмяна на решение на УС по Протокол № 3 на УС за 
промяна на състава на Комисия по регистъра. 

 
По предложение на Председателя на УС арх. Вл. Милков и след дискусия 
 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред. 
 ГЛАСУВАЛИ 31  ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Информация на Комисия по дисциплинарно производство – докладва арх. Румен Йотов 
- Решение № 21 на КДП с вх. № ВК-028/04.03.2021 г. 

2. Информация на Контролен съвет – докладва арх. Костадин Христов 
3. Приемане на Протокол № 4 на УС и протоколи на Оперативно ръководство – докладва арх. 

Владимир Милков 
4. Организационни и административни въпроси – докладва арх.Владимир Милков 
- Предложение за промяна на възнаграждението на юрисконсулт Емилия Ушакова; 
- Предложение за назначаване на работа като секретар-координатор към ЦУ на КАБ на 

Радостина Попова 
- Писмо от РЕМО „Етър“ относно образователна програма „В света на старопланинската 

архитектура“ 
5. Приемане на състав на комисии към УС на КАБ – докладват арх. Константин Пеев и арх. 

Константин Димов 
- Предложение за състав на работна група към Ресор "Практика" - докладва арх. Мартин 

Христов 
- Отмяна на решение на УС за промяна на състава на Комисия по регистъра 
6. Предложение  за провеждане на обучение и присъствено заседание на УС в началото на  юли 

2021 г. - докладва арх.Владимир Милков 
7. Доклади на заместник-председателите на УС по ресори 
- Обсъждане на изменения и допълнения в Устава на КАБ 
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8. Предложение за създаване на временна работна група към Комисия по нормативна дейност за 
запознаване със стандартите на МС за Камарите и изработване на становище на КАБ 

9. Предложение за създаване на временна работна група за изработване и приемане на 
антикризисни мерки 

10. Проект на меморандум за сътрудничество на КАБ с Националното сдружение на общините в 
Република България  и с „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД – докладват арх. 
Владимир Милков и арх. Константин Пеев 

11. Писма и сигнали до Управителния съвет на КАБ 
- Писмо от арх. Пламен Делижов относно правоспособност на проектантите да изготвят част 

пожарна безопасност на инвестиционния проект 
- Писмо от Интер Експо Център относно Архитектурно-строителна седмица - 16-19 юни 2021 г. 
- Писма от РК София-град относно предложения за въпроси за представяне на среща с 

Министър доц.д-р арх. Виолета Комитова; 
- Писма от РК Варна относно представители на КАБ в ЕСУТ – Община Варна и заплащане на 

заседателни за участие в ЕСУТ; 
- Писмо от BAU Academy – предложение за партньорство с КАБ; 
- Писмо от арх. Банко Банов относно решение на ВАС и КЗК по жалба за конкурс -Спортна зала 

Стара Загора; 
- Писмо от арх. Стиляна Каменова относно проектантска правоспособност и част ПБ 
- Писмо от арх. Георги Георгиев 
12. Други.  

 
По т. 1 от дневния ред: Информация на Комисия по дисциплинарно производство 
 Арх. Румен Йотов – председател на Комисия по дисциплинарно производство, представи Решение 
№ 21 от 01.03.2021 г. на КДП с мотивите към него. 
 Комисията по дисциплинарно производство предлага на Управителния съвет да наложи на арх. 
Владимир Георгиев Владов дисциплинарно наказание -  „глоба“, в размер на 2 000 лв. В решението на 
КДП е посочено, че арх. Владимир Владов е извършил дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 
32 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), 
изразяващо се в изготвяне и подписване на технически инвестиционен проект за обект в гр. 
Пазарджик, без предхождащо го уведомяване и писмено съгласие на носителя на авторски права за 
този обект на авторско право - арх. Даниел Николов Мирчев, с което е извършен акт на нелоялна 
конкуренция срещу автора на архитектурния проект и реализираното въз основа на него произведение 
на архитектурата, респективно - нарушение на авторско право. 
 Последва дискусия.  
 Арх. Румен Йотов отговори на поставените от присъстващите въпроси. Някои от членовете на 
Управителния съвет изразиха мнение, че глобата е в голям размер и предложиха тя да се намали. 
 Арх. Владимир Владов присъстваше на заседанието и му беше дадена възможност да се изкаже. 
 Председателят на УС арх. Владимир Милков подложи на гласуване предложението на КДП за 
налагане на дисциплинарно наказание:  
 „УС на КАБ, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКАИИП, във вр. с чл. 36, ал. 1, т. 2. от ЗКАИИП и 
мотивите, цитирани в РЕШЕНИЕ № 21/01.03.2021 год. по т. 1.1. от Протокол № 198/ 01.03.2021 г. на 
КДП, постановено на осн. чл. 34, ал. 3 от ЗКАИИП, които възприема изцяло като свои мотиви и които 
стават неразделна част от настоящото решение, след като взе предвид формата на вината, 
накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението и други 
смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, налага на АРХ. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ 
ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ -  „ГЛОБА“, В РАЗМЕР НА 2 000 ЛВ. /ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА/, за 
извършено виновно дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. чл. 32 от Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, изразяващо се в изготвяне и 
подписване на технически инвестиционен проект за обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, 
авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик - I 
Етап” по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
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жилищни сгради в гр. Пазарджик, - I Етап” по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.“, за обособена 
позиция № 2 - Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър 
Стамболийски“ № №  66,68,70“, който е подаден и одобрен от общинската администрация на гр. 
Пазарджик на 16.06.2020 г. и е издадено разрешение за строеж № 132/16.06.2020 г., без предхождащо 
го уведомяване и писмено съгласие на носителя на авторски права за този обект на авторско право - 
арх. Даниел Николов Мирчев, с което е извършен акт на нелоялна конкуренция срещу автора на 
архитектурния проект и реализираното въз основа на него произведение на архитектурата, 
респективно - нарушение на авторско право по смисъла на чл. 22, т. 6 от Професионалния кодекс (ПК), 
във вр. с чл. 15, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ , във вр. с 
чл. 16 от ЗАПСП , във вр. с чл. 69 от ЗАПСП  и чл. 35 от ЗАПСП , във вр. с чл. 24 от ПК. 
 На основание чл. 35, ал. 4 от ЗКАИИП решението подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София - град в 14-дневен срок от 
съобщаването му.“ 
 ГЛАСУВАЛИ 29  ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – 7; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

  
 Арх. Румен Йотов напомни, че членовете на УС, които са гласували „против“ и „въздържал се“, 
трябва да изразят несъгласието си писмено с особено мнение, което се прилага към протокола. 
 
По т. 2 от дневния ред: Информация на Контролен съвет 
 Арх. Костадин Христов – Председател на Контролния съвет, информира Управителния съвет за 
решенията на КС, взети на заседанието, проведено на 27.05.2021 г. Контролният съвет е разгледал 
решенията на УС по Протокол № 3 (от заседания, проведени на 26.02.2021 г., 9.03.2021 г. и 
16.03.2021 г.). Контролният съвет обръща внимание на УС, че не подкрепя решението на УС, съгласно 
което „.... 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.“, поради 
несъответствие на решението с Устава на КАБ. Арх. Христов информира УС, че Контролният съвет ще 
запознае по електронна поща членовете на двете регионални колегии с решенията на КС и УС по 
съответните преписките за двата случая. 
       Председателят на КС представи за заседанието на УС доклад с препоръки на Контролния съвет по 
проблеми, касаещи административната работа в КАБ. (Приложен е към протокола – писмо вх. № 
052/21.05.2021 г.) " 
 
По т. 3 от дневния ред: Приемане на Протокол № 4 на УС и протоколи на Оперативно ръководство 

Арх. Владимир Милков представи Протокол № 4/16.04.2021 г. на УС и два протокола - № 6 и № 7 
на Оперативното ръководство от заседания, проведени на 14.05.2021 г. и на 20.05.2021 г. 

Председателят предложи УС да гласува за приемането на трите протокола анблок. 
УС реши: 

 Управителният съвет приема Протокол № 4 на УС от заседание, проведено на 16.04.2021 г.; 
Протокол № 6 на Оперативното ръководство от заседание, проведено на 14.05.2021 г. и Протокол № 7 
на Оперативното ръководство от заседание, проведено на 20.05.2021 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 29  ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 4 от дневния ред: Организационни и административни въпроси 
- Предложение за промяна на възнаграждението на юрисконсулт Емилия Ушакова 

Арх.Владимир Милков направи предложение за увеличаване на заплатата на Емилия Ушакова 
- юрисконсулт на КАБ, от 1600 на 1900 лева. Тя работи от 2018 г. в Камарата, като досега 
възнаграждението й не е променяно. Председателят на Управителния съвет изтъкна, че Е. Ушакова е 
много добър юрист, становищата й и изготвените от нея писма са точни, коректни, прецизни. С цялата 
си дейност тя е спестила пари на КАБ, поемайки работа вместо външни юристи. Арх. Милков изтъкна, 
че двамата с юрист Ушакова си споделят дейностите, които би трябвало да извършва един 
изпълнителен директор. 
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По предложение на Оперативното ръководство на КАБ (Протокол № 7/20.05.2021 г.) 

УС реши: 
 Управителният съвет приема приема да се увеличи с 300 лева месечното  възнаграждение на 
юрисконсулт Емилия Ушакова.  
 ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
- Предложение за назначаване на работа като технически секретар към ЦУ на КАБ на Радостина 
Попова 
По предложение на Оперативното ръководство на КАБ (Протокол № 7/20.05.2021 г.) и след дискусия 

УС реши: 
 Управителният съвет приема Радостина Попова да бъде назначена от 15.06.2021 г. като 
технически секретар в КАБ – по заместване (на мястото на Любомира Стойчева, която е в отпуск 
по майчинство) и с шестмесечен изпитателен период. Да й бъде възложена секретарска работа към 
комисиите на зам.-председателите на КАБ, както и задачи, свързани с международна дейност, 
медийна политика, връзките с обществеността и вътрешни комуникации в КАБ.   
 ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
- Писмо от РЕМО „Етър“ относно образователна програма „В света на старопланинската 
архитектура“ 
 Арх. Владимир Милков представи писмо от проф. д-р Светла Димитрова – директор  на 
Регионален етнографски музей на открито „Етър“ (вх. № 061/27.05.2021 г.) с предложение за 
партньорство с КАБ при провеждането на шестото издание на образователната програма „В света на 
старопланинската архитектура“ от 6 до 8 август 2021 г. Тази година акцент в програмата е „Каменният 
покрив – техника и конструкция“. Организаторите на събитието – РЕМО „Етър“ и Сдружение „МЕЩРА“, 
разчитат отново КАБ да подкрепи финансово програмата със сума от 1600 лева. 
 Членове на УС в изказванията си подкрепиха предложението, като поискаха, както и предишни 
години, членовете на КАБ да ползват преференциални условия за участието си в образователната 
програма – 30 процента отстъпка от редовната цена. 
След дискусия 

 УС реши: 
 Управителният съвет приема КАБ да бъде партньор на Регионален етнографски музей на открито 
„Етър“ и Сдружение „Мещра” за провеждането на образователната програма „В света на 
старопланинската архитектура“ от 6 до 8 август 2021 г. с финансово участие от КАБ в размер на 1600 
лева, като се запази отстъпката от редовната цена (в размер както предишни години) за участници - 
членове на КАБ. В материалите, които се публикуват за събитието, да се съдържа и логото на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 5 от дневния ред: Приемане на състав на комисии към УС на КАБ 
 Арх. Константин Пеев – Зам.-председател на УС - Ресор „Квалификация“, информира УС, че 
Оперативното ръководство (Протокол № 6/14.05.2021 г.) е приело състав на две комисии към ресора 
и арх. Пеев предлага това решение за гласуване от УС, с допълнението да се включи още един член 
към Комисия „Образование и квалификация“ - ланд.арх. Асен Илиев. 
По предложение на арх. Константин Пеев  

УС реши: 
Управителният съвет приема предложения състав на комисии към Ресор „Квалификация“: 
- Комисия „Образование и квалификация“: арх. Константин Пеев - председател, и членове: 

проф.д-р арх. Борислав Борисов, арх. Валери Иванов, арх. Васил Василев, арх. Десислава 
Димитрова, арх. Николай Баровски, арх. Иван Колев и ланд.арх. Асен Илиев. 
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- Комисия „Обществени и международни връзки в областта на квалификацията и 
образованието“: арх. Константин Пеев, арх. Борислав Владимиров и арх. Десислава 
Димитрова. 

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

 
Арх. Константин Димов - председател на Комисия по международна дейност, предложи състав 

на комисия „Международна дейност“: арх. Мартин Микуш – член на УС, арх. Стефан Стоянов (РК 
София-град), арх. Емануела Маринска (РК Варна), арх. Чавдара Николова (РК Варна) и урб. Нурхан 
Реджеб (РК София-област). 

УС реши: 
Управителният съвет приема предложения състав на Комисия по международна дейност: арх. 

Константин Димов – председател, и членове: арх. Мартин Микуш, арх. Стефан Стоянов, арх. Емануела 
Маринска, арх. Чавдара Николова и урб. Нурхан Реджеб. 
 ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
- Предложение за състав на работна група към Ресор "Практика" 

Арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС – Ресор „Практика“ направи предложение на 
състав на Работна група към Ресор „Практика“: арх. Здравко Кузманов (РК София-град), арх. Красимир 
Язов (РК София-град), арх. Иван Бобев  (РК София-област), арх. Чавдар Тенев (РК Пловдив), 
арх.Иванка Караджова-Гочева (РК Варна), арх. Венета Иванова (РК Бургас) и арх.Емил Дечев (РК 
Плевен). 

УС реши: 
Управителният съвет приема предложения състав на Работна група към Ресор „Практика“: арх. 

Мартин Христов – ръководител на работната група, и членове: арх. Здравко Кузманов, арх. Красимир 
Язов, арх. Иван Бобев, арх. Чавдар Тенев, арх.Иванка Караджова-Гочева, арх. Венета Иванова и 
арх.Емил Дечев. 
 ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
- Отмяна на решение на УС за промяна на състава на Комисия по регистъра  
 Арх. Мартин Христов – Председател на Комисията по регистъра (КР), направи предложение 
Управителният съвет да отмени свое решение по Протокол № 3, взето на 16.03.2021 г.: „Ланд. арх. 
Десислава Данчева да бъде заменена с арх. Красимир Язов в Комисията по регистъра.“ поради 
несъответствие с Устава на КАБ. 
 Арх. М. Христов напомни, че на заседанието на УС на 16.03.2021 г. изненадващо за него е 
предложена от РК София-град промяна в състава на комисията – да се допълни с още един член. Но 
броят на членовете на комисията е точно определен в Устава (чл.13а, ал.2): „Комисията по регистъра 
се състои от председател, двама заместник-председатели и четирима членове“. Т.е трябва да се 
отстрани член на действащата комисия, с което председателят на КР не е съгласен. За него 
решението за замяна е противоуставно, защото чл. 13а, ал. 4 от Устава гласи: „Съставът на 
комисията се предлага от председателя и се гласува от управителния съвет на камарата.“ 
Според Устава не може на председателя на КР да се налага комисия, за която после той да носи 
отговорност. Новият Управителен съвет още на първото си заседание на 23.10.2020 г. е приел 
решение изцяло в съответствие с Устава на КАБ, с което съставът на комисията е гласуван по 
предложение на нейния председател, като се утвърждава предишния състав на комисията, именно 
защото тя работи успешно като екип вече два мандата. 
 Арх. Васил Василев – Председател на РК София-град, в изказването си подчерта, че е 
нарушение да се прегласува отново това решение от 16.03.2021 г. В Устава на КАБ не е записано, че 
не може друг член на УС да прави предложение за състав на комисия, която е към УС и се гласува от 
Управителния съвет. Легитимно право е най-голямата регионална колегия, в която членуват около 40 
процента от членовете на КАБ - РК София-град, да бъде представлявана в тази комисия от избран от 
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РК представител, в случая - арх. Красимир Язов, който е Зам.-председател на РК София-град с 
отговорност за регистъра; той и преди е бил член на Комисията по регистъра. 
 
След дискусия 

УС реши: 
На основание чл. 13а, ал. 4 от Устава на КАБ Управителният съвет отменя свое решение: 

„Ланд. арх. Д. Данчева да бъде заменена с арх. Красимир Язов в Комисията по регистъра.“, взето на 
заседание на 16.03.2021 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” - 20 ; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По т. 6 от дневния ред: Предложение  за провеждане на обучение и присъствено заседание на УС в 
началото на  юли 2021 г. 

Арх.Владимир Милков направи предложение да се проведе обучение на служителите и 
техническите сътрудници на КАБ - за работа със сайта и счетоводна отчетност. Това може да стане на 
среща извън София, като единият ден е обучението, а на следващия да има редовно заседание на УС. 
Арх. Милков съобщи, че арх. Атанаска Стодева предлага домакинство за събитието – да се проведе в 
гр. Силистра. 

Арх. Костадин Христов в изказването си подчерта, че е важно да има обучение за сайта на 
КАБ, не само за служителите, но и за всички председатели на регионални колегии. Защото страниците 
на РК са вече активни и може да се публикува актуална информация. В тази връзка Контролният съвет 
препоръчва на УС да изработи вътрешни правила за отговорностите и задълженията на лицата с 
делегирани правомощия да качват и променят информация в сайта на КАБ. 

Арх. Васил Василев също подкрепи идеята за обучение, защото техническите сътрудници от 
РК не знаят как да се ползва административния панел на страниците на регионалните колегии. Също 
така те би трябвало да ползват и системата mailchimp за разпращане на писма до членовете на своята 
колегия. 

Последва дискусия за датите на планираното събитие, като се постигна съгласие това да стане 
на 24 и 25 юни 2021 г. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението да се проведе в гр. Силистра на 24 юни 2021 г. 
обучение на техническите сътрудници и председателите на РК, а на 25 юни 2021 г. – редовно 
заседание на Управителния съвет.  
 ГЛАСУВАЛИ  26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По т. 7 от дневния ред: Доклади на заместник-председателите на УС по ресори 

- Обсъждане на изменения и допълнения в Устава на КАБ 
От името на ресор „Нормативи“, в качеството си на вносител на предложението в комисията и като 

член на работната група по Устава, арх. Чавдар Тенев представи на заседанието, задание - основни 
задачи и изисквания към проекта за предстоящите изменения и допълнения на Устава на КАБ. Някои 
от предложенията: 

 Цялостен преглед на текстовете и хармонизирането им, включително терминологията, със 
ЗКАИИП и другите правни норми; 

 Създаване на структурен баланс между регионалните колегии, относно членския им състав, 
чрез прецизиране на минимален и максимален брой на членовете, с преходна разпоредба, за 
влизане в сила от следващия мандат; 

 Създаване на правила за работа в електронна среда, на органите на Камарата за всички нива; 
 Регламентиране на съдържанието на регистрите и тяхното поддържането, с цел определянето 

им като официален източник на информация, с оглед на промяна на ЗКАИП и отпадане на 
изискването за публикуването им в Държавен вестник; 

 Да се прецизират и допълнят правилата за организацията и работата на органите на Камарата 
– ОС, УС, КС, КДП; 
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 Промяна на нормата на представителност в ОС;  
 Начин на избиране на делегатите – присъствено/със заявление; 
 Вземане на решение на ОС – на каква база се определя мнозинство; 
 Управителен съвет – ред за свикване и провеждане на заседанията; 
 Да се доразвие и прецизира раздела за регионалните колегии; 
 Да се изясни структурата, мандатът, функциите и правомощията на органите на регионалните 

колегии и други. 
УС реши: 

 Управителният съвет приема предложеното от Комисия „Нормативи“ задание - основни задачи и 
изисквания към проекта за предстоящите изменения и допълнения на Устава на КАБ.  
 ГЛАСУВАЛИ  25 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

Арх. Владимир Милков направи предложение за провеждане на следващото Общо събрание през 
м.септември т.г. в гр. Бургас, като място на заседанията може да бъде покрития Летен театър или 
Операта, а настаняването на делегатите – в два хотела. ОС може да бъде по време на ежегодната 
Седмица на архитектурата в гр. Бургас. 

 
По т. 8 от дневния ред: Предложение за създаване на временна работна група към Комисия по 
нормативна дейност за запознаване със стандартите на МС за Камарите и изработване на становище 
на КАБ 

Арх. Вл. Милков информира УС за писмо от МРРБ (вх. № 055/14.05.2021 г.), с което се 
препраща писмо от Министерски съвет от 29.04.2021 г. и се изисква в кратък срок становище от КАБ и 
другите браншови организации за приетите от Министерски съвет Стандарти за камарите, във връзка с 
подобряване на съществуващите алтернативни регулаторни подходи в българското законодателство. 
КСБ и КАБ (писмо изх. № 094/19.05.2021 г.) са изпратили отговор до Министър Виолета Комитова с 
искане за удължаване на срока за предоставяне на становища и предложения на шест месеца, с оглед 
значимостта на поставените въпроси за функционирането на браншовите организации в сектора и 
необходимостта от тяхното сериозно анализиране. С второ писмо КАБ, КСБ и КИИП (вх. № 03-08-
220/26.05.2021г. в МРРБ) са изразили общо становище в дадения срок, с което остро се 
противопоставят на предложенията на Съвета за административната реформа към Министерски съвет 
и на прилагането на изготвените без тяхно участие Стандарти за прилагане на алтернативни 
регулаторни подходи, като се обединяват в искането за повторен задълбочен анализ, в който 
Камарите да са включени като активни участници. 

Още на първото си заседание на 23.10.2020 г. този състав на УС прие обща, от името на 
професионалните организации, Декларация за ЗКАИИП относно одобрените на 3 септември 2020 г. от 
Съвета за административната реформа към Министерски съвет стандарти за прилагане на 
алтернативни регулаторни подходи в икономиката на страната. В декларацията се възразява срещу 
намерението да се обезличат професионалните  организации на архитекти, инженери и строители и 
подчиняването им от държавата чрез отнемане на правото им на оперативна самостоятелност.  
Посочва се, че ограничаването на регулациите, при навлизане и упражняване на професиите в 
сектора, може да има опасни последствия върху качеството на строителството.  

Министър Виолета Комитова е препратила на Министерски съвет общото становище на 
Камарите и писмата на КАБ и КСБ за удължаване на срока за становища, и е предложила същите да 
бъдат разгледани при вземането на решенията по изложената проблематика. 

Председателят на УС предложи да се създаде временна работна група към Комисия по 
нормативна дейност за запознаване със стандартите на Министерски съвет за Камарите и за 
изработване на мотивирано становище на КАБ. 
По предложение на арх. Вл. Милков 

УС реши: 
Към Управителния съвет се създава временна работна група със задача: 1/ разглеждане, 

обсъждане и анализ на приетите на 3 септември 2020 г. от Съвета за административната реформа 
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Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи и 2/ изготвяне и представяне на 
становище пред Управителния съвет на КАБ. 

Състав на временната работна група: проф.д-р арх. Борислав Борисов, арх. Владимир Милков, 
арх. Борислав Владимиров, арх. Васил Василев, арх. Чавдар Тенев, арх. Мирослав Бойчев, арх. Марин 
Велчев и юрист Емилия Ушакова. 
 ГЛАСУВАЛИ  25 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

По т. 9 от дневния ред: Предложение за създаване на временна работна група за изработване и 
приемане на антикризисни мерки 
 Председателят арх. Вл. Милков предложи с цел преодоляване на икономическите последствия 
от Ковид-кризата, да се изготвят предложения за осигуряване на допълнителна работа за членовете 
на КАБ – напр. при изготвяне на техническите паспорти, при саниране на сгради, или участие в 
изработване на плановете за интегрирано развитие на общините.  
 Арх. М. Бойчев предложи КАБ да търси възможност за сформиране на проектантски екипи за 
работа в чужбина. 

Арх. Б. Борисов направи предложение същата работна група, която е за стандартите на МС, да 
се ангажира и с тази задача – за антикризисните мерки. 
След дискусия 

УС реши: 
Към Управителния съвет се създава временна работна група със задача да изготви и 

представи на УС предложения за антикризисни мерки – за осигуряване на допълнителни възможности 
за работа на членовете на КАБ.  

Състав на временната работна група: проф.д-р арх. Борислав Борисов, арх. Владимир Милков, 
арх. Борислав Владимиров, арх. Васил Василев, арх. Чавдар Тенев, арх. Мирослав Бойчев и арх. 
Марин Велчев. 
 ГЛАСУВАЛИ  26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По т. 10 от дневния ред: Проект на меморандум за сътрудничество на КАБ с Националното 
сдружение на общините в Република България  и с „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД 
 Арх. Владимир Милков представи два проекта на меморандум - с НСОРБ и „Национална 
компания Индустриални зони“ ЕАД. Инициативата за това сътрудничество е на Националното 
сдружение на общините в Република България и на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД.  

В изказванията си арх. Атанаска Стодева и други членове на УС предложиха допълване на 
меморандума с НСОРБ, основно с две предложения: 

 За изготвяне и съгласуване на общи предложения за промени в законовите и подзаконовите 
нормативни актове в областта на регионалното развитие, устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране, строителството, обществените поръчки и други, с цел 
облекчаване на административната тежест, привличане на инвестициии, повишаване 
качеството на административното обслужване и проектантските услуги в интерес на 
обществото, както и за изработване и популяризиране на общи позиции и становища по 
проекти на нормативни актове в тези области; 

 В общинските (районни) експертни съвети по устройство на територията да се включват само 
надлежно упълномощени представители на Камарата на архитектите в България, а в 
бюджетите на общините да се предвиждат необходимите средства за работата на тези 
представители и да бъде заплатена извършената от тях консултативна и експертна дейност в 
полза на общините. 

 
След дискусия 

УС реши: 
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 Управителният съвет приема предложения проект на Меморандум за сътрудничество между КАБ и  
„Национална компания Индустриални зони“ ЕАД (с отпадането на чл. 10 от Меморандума) и 
упълномощава Председателя на УС да го подпише. 
 ГЛАСУВАЛИ  27 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
УС реши: 

 Управителният съвет приема предложения проект (с направените допълнения) на Меморандум за 
сътрудничество между КАБ и  Националното сдружение на общините в Република България и 
упълномощава Председателя на УС да го подпише. 
 ГЛАСУВАЛИ  28 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По т. 11 от дневния ред: Писма и сигнали до Управителния съвет на КАБ 
 Арх. Владимир Милков представи постъпилите писма в КАБ, последва дискусия, но нямаше 
взети решения от УС по тази точка от дневния ред. 

- Писмо от арх. Пламен Делижов относно правоспособност на проектантите да изготвят част 
пожарна безопасност на инвестиционния проект; 

- Писмо от Интер Експо Център относно Архитектурно-строителна седмица - 16-19 юни 2021 г.; 
- Писма от РК София-град относно предложения за въпроси за представяне на среща с 

Министър доц.д-р арх. Виолета Комитова; 
- Писма от РК Варна относно представители на КАБ в ЕСУТ – Община Варна и заплащане на 

заседателни за участие в ЕСУТ; 
- Писмо от BAU Academy – предложение за партньорство с КАБ; 
- Писмо от арх. Банко Банов относно решение на ВАС и КЗК по жалба за конкурс - Спортна зала 

Стара Загора; 
- Писмо от арх. Стиляна Каменова относно проектантска правоспособност и част ПБ; 
- Писмо от арх. Георги Георгиев 
 
Основно членовете на УС обсъждаха темата за представителите на КАБ в ОЕСУТ и нежеланието 

на повечето кметове на общини или райони да заплащат за участието им в тези съвети. 
Сътрудничеството с общините, съгласно приетия Меморандум с НСОРБ, е добра възможност да се 
реши този проблем. Арх. В. Василев информира, че РК София-град плаща, макар и минимално, за този 
ангажимент на представителите на Камарата. 

Арх. Петко Любенов, член на УС и от предишния мандат,  информира, че през 2018 г. е дискутиран 
този въпрос и УС е одобрил (Протокол № 16/26.03.2018 г.) негово предложение относно възможности 
за осигуряване на допълнителни приходи в КАБ и за адекватно възнаграждение на експертите от КАБ 
за участието им в ЕСУТ. Идеята е от таксите, които общините събират от гражданите, да заплащат на 
КАБ за експертизата на нейните представители. И от своя страна Камарата да заплаща на експертите. 
Арх. Любенов каза, че ще изпрати на УС своето предложение да се запознаят всички с него. 

 
Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 18.00 часа. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ............................................. 
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ 

        
ПРОТОКОЛИСТ:  ....................................................... 

ПЕНКА АНГЕЛОВА 
 
 
ПЕЧАТ 
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Забележка: Към Протокол № 5 на УС са приложени утвърдените протоколи на 
Оперативното ръководство - № 6 и № 7. 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № 6 
 

от заседанието на Оперативното ръководство  
на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
Днес, 14 май 2021 г. (четиринадесети май две хиляди и двадесет и първа година), от 9 часа 

беше проведено заседание на Оперативното ръководство (ОР) в офиса на КАБ – гр. София, ул. 
„Кракра“ 11. 

В заседанието участваха всички 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, ланд.арх. Веселина Калайкова – член на УС на КАБ и арх. Константин Димов – член на УС на 
КАБ. 

На заседанието присъства и Емилия Ушакова - юрисконсулт на КАБ. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
1. Насрочване на редовно заседание на УС на КАБ  
2. Меморандум за сътрудничество между КАБ и Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) 
3. Меморандум за сътрудничество между КАБ и „Национална компания Индустриални зони“ 

ЕАД 
4. Споразумение с КСБ относно финансовия принос на КАБ в „Европейски цифров иновационен 

хъб в сектор Строителство“. 
5. Приемане на извършените строително-ремонтни дейности в офиса на КАБ и окончателно 

плащане по договора с "АНМ 2112" ООД 
6. Състав на комисии към Ресор „Квалификация“, по предложение на арх. Константин Пеев 
7. Покана от Интер Експо Център за участие на КАБ в кръгла маса на 16.06.2021 г. 

„Техническите паспорти на сградите – ползи, проблеми, решения“ 
8. Отговор на запитване от арх. Жечо Жечев относно осъществяване на авторски надзор при 

наследени авторски права 
9. Писмо до доц.д-р арх. Виолета Комитова – Министър на регионалното развитие и 

благоустройството относно промени в нормативната база, свързани с осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството 

10. Разни 
 
По т. 1 от дневния ред 
Председателят на УС арх. Владимир Милков информира Оперативното ръководство, че до 4 

юни 2021 г. трябва да се проведе присъствено редовно заседание на УС за разглеждане на Решение 
№ 21/01.03.2021 г. на Комисията по дисциплинарно производство в законоустановения срок. 

Оперативното ръководство взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
Оперативното ръководство приема да се свика редовно заседание на УС на 28 май 2021 г. 

от 10 часа в гр. София, ул. „Кракра“ № 11, Зала 1. 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
 
По т. 2  и т. 3 от дневния ред 
Председателят на УС арх. Владимир Милков предложи в срок от една седмица членовете на 

ОР да представят свои корекции или допълнения по двата проекта на меморандум (с НСОРБ и 
„Национална компания Индустриални зони“ ЕАД), след което проектите да се изпратят на 
Управителния съвет за разглеждане на следващото заседание. 

Оперативното ръководство взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
Оперативното ръководство приема в срок от една седмица членовете на ОР да 

представят свои корекции или допълнения по двата проекта на меморандум (с НСОРБ и 
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„Национална компания Индустриални зони“ ЕАД), след което проектите да се изпратят на 
Управителния съвет за разглеждане на следващото заседание на 28.05.2021 г. 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
 

 По т. 4 от дневния ред 
Председателят на УС арх. Владимир Милков информира, че днес ще подпише документите 

от страна на КАБ - проекта на Устав на бъдещия хъб в сектор строителство и Споразумението за 
подаване на проектното предложение към Министерството на икономиката, съгласно решение на УС 
на КАБ. На 13 май 2021 г. арх. Милков е имал среща с изпълнителния директор на КСБ Валентин 
Николов, на която е договорено да се подпише споразумение между КАБ и КСБ относно финансовия 
принос на КАБ, тъй като не е прието това да стане с анекс, подписан от всички учредители на хъба. В 
споразумението е записано, че в случай че е необходимо осигуряването на съфинансиране или 
допълващо финансиране при кандидатстване за одобряване и/или изпълнение на проекта за 
„Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, както и ако се налага друг вид 
финансов принос, независимо от неговото основание и момент на възникване, то задължението на 
Камарата на архитектите в България, се ограничава до сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 
една календарна година. Такова условие е прието с решение на УС по Протокол № 4/16.04.2021 г. 

В края на месец май се очаква свикване на учредително събрание, за да може да се 
подготвят своевременно всички изискуеми документи за вписване на ЕЦИХ в строителството в 
Търговския регистър, непосредствено след публикуване на резултатите от националния подбор от 
страна на Министерство на икономиката. 

По предложение на арх. Владимир Милков Оперативното ръководство взе следните решения: 
РЕШЕНИЕ: 

Оперативното ръководство приема предложения проект на Споразумение между КАБ и 
КСБ относно финансовия принос на съучредители на Сдружение с нестопанска цел за извършване 
на дейност в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. 

Гласували 6 души: „за” – 5, „против” – 1, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
 

РЕШЕНИЕ: 
Оперативното ръководство приема предложения от Председателя на УС състав на 

експерти – членове на екипа на КАБ по проекта за ЕЦИХ: арх. Мартин Христов – зам.-
председател на УС на КАБ, ръководител на екипа; арх. Васил Василев; арх. Николай Баровски; арх. 
Петър Пенчев; арх.Христо Топчиев; арх. Веселин Василев и юрист Емилия Ушакова. 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
 
По т. 5 от дневния ред 
По предложение на арх. Владимир Милков ОР взе следното решение 
 

РЕШЕНИЕ: 
 Оперативното ръководство приема извършените строително-ремонтни дейности в 
офиса на КАБ, Етап 2. Да бъде извършено окончателното плащане съгласно договора с "АНМ 
2112" ООД.   

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
 
По т. 6 от дневния ред 
По предложение на арх. Константин Пеев – Зам.-председател на УС на КАБ, ОР взе следното 

решение 
РЕШЕНИЕ: 

 Оперативното ръководство приема предложения състав на комисии към Ресор 
Квалификация: 

- Комисия „Образование и квалификация“: арх. Константин Пеев, проф.д-р арх. Борислав 
Борисов, арх. Валери Иванов, арх. Васил Василев, арх. Десислава Димитрова, арх. Николай 
Баровски, арх. Иван Колев; 

- Комисия „Обществени и международни връзки в областта на квалификацията и 
образованието“: арх. Константин Пеев, арх. Борислав Владимиров, арх. Десислава 
Димитрова. 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
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По т. 7 от дневния ред 
Арх. Владимир Милков информира ОР за писмо (вх. № 051/29.04.2021 г.) от инж. Ива 

Герасимова – Зам.-управител на „Интер Експо Център“ ЕООД относно специализирано изложение за 
енергийно ефективно, екологично и функционално строителство „Архитектурно-строителна седмица“, 
16-19 юни 2021 г. и организирането на кръгла маса на тема „Техническите паспорти на сградите – 
ползи, проблеми, решения“. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 Оперативното ръководство приема поканата от „Интер Експо Център“ ЕООД за участие 
на КАБ в кръгла маса на 16.06.2021 г. „Техническите паспорти на сградите – ползи, проблеми, 
решения“. В събитието да участват членовете на Оперативното ръководство. 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 

 
По т. 8 от дневния ред 
По предложение на арх. Владимир Милков Оперативното ръководство взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
Оперативното ръководство одобрява проекта на отговор, изготвен от юрист Емилия 

Ушакова, на запитване от арх. Жечо Жечев относно осъществяване на авторски надзор при 
наследени авторски права.  

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 

 
По т. 9 от дневния ред 
Оперативното ръководство взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
Оперативното ръководство одобрява текста на писмо до доц.д-р арх. Виолета Комитова 

- Министър на регионалното развитие и благоустройството, относно промени в нормативната 
база, свързани с осъществяване на авторски надзор по време на строителството. 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 

 
По т. 10 от дневния ред 

 Членовете на Оперативното ръководство обсъдиха необходимостта от предстояща среща с 
новоназначения Министър на регионалното развитие и благоустройството доц.д-р арх. Виолета 
Комитова. Целта е да се обсъдят належащи промени в някои наредби – за достъпната среда, за 
авторския надзор, Наредба 7 и други. Председателят на УС арх. Вл. Милков пое ангажимент да 
направи контакт с Министър Комитова и да й предложи среща с ръководството на Камарата. 

 
 
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:........................................... 
(ланд.арх. Веселина Калайкова) 
 
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:........................................... 
(арх. Константин Димов) 
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П Р О Т О К О Л  № 7 
 

от заседанието на Оперативното ръководство  
на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
Днес, 20 май 2021 г. (двадесети май две хиляди и двадесет и първа година), от 12.30 часа 

беше проведено заседание на Оперативното ръководство (ОР) на КАБ, чрез видеоконферента 
връзка в платформата ZOOM на следния линк:  
https://us06web.zoom.us/j/87960610022?pwd=SEFyVE9aTU9ITnhWbmhKWVJaTlVGUT09  

В заседанието участваха всички членове на Оперативното ръководство: арх. Владимир 
Милков – Председател на УС на КАБ, арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС, арх. Борислав 
Борисов – Зам.-председател на УС на КАБ, арх. Константин Пеев – Зам.-председател на УС на КАБ, 
арх. Константин Димов  – член на УС на КАБ и ланд.арх. Веселина Калайкова – член на УС на КАБ. 

С право на съвещателен глас на заседанието присъстваше и арх. Васил Василев – 
Председател на РК София-град. 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

1. Предложение за промяна на възнаграждението  на юрисконсулт Емилия Ушакова 
2. Молба от Радостина Попова за назначаване на работа като  секретар координатор към ЦУ на 

КАБ 
3. Уточняване на въпроси за срещата с Министър Виолета Комитова и формат на срещата. 
4. Информация за писмо до МРРБ - становище на КАБ за приетите от МС Стандарти за 

Камарите и подкрепа на КСБ за удължаване срока със шест месеца. 
5. Предложение за създаване на временна работна група към Комисия по нормативна дейност 

за запознаване със стандартите на МС за Камарите и изработване на становище на КАБ 
6. Предложение за създаване на временна работна група за изработване и приемане на 

антикризисни мерки 
7. Информация относно учредяване на ЕЦИХ 
8. Приемане на дневен ред за заседанието на УС на 28.05.2021г. 

 
По т. 1 от дневния ред 
Арх. Владимир Милков направи предложение за увеличаване на заплатата на Емилия 

Ушакова - юрисконсулт на КАБ, от 1600 на 1900 лева. Тя работи от 2018 г. в Камарата, като досега 
възнаграждението й не е променяно. Председателят на Управителния съвет изтъкна, че Е. Ушакова 
е много добър юрист, становищата й и изготвените от нея писма са точни, коректни, прецизни. С 
цялата си дейност тя е спестила пари на КАБ, поемайки работа вместо външни юристи. 

По предложение на арх. Владимир Милков ОР взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
Оперативното ръководство приема да се увеличи с 300 лева месечното  възнаграждение 

на юрисконсулт Емилия Ушакова, като заплатата й стане 1900 лева, считано от 1 юни 2021 г. 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
Решението се приема. 
 
По т. 2 от дневния ред 
Арх. Владимир Милков представи на Оперативното ръководство писмо от Радостина Попова, 

с приложена нейна автобиография. Професионалното й развитие през годините е тясно свързано с 
архитектурната гилдия, чиито теми и проблеми тя е отразявала като журналист в повечето 
специализирани медии. Интересът й към архитектурната тематика стартира през 2005 г. във вестник 
„Арх и Арт“, като през годините редовно е следяла и отразявала работата на Камарата на 
архитектите в България. Понастоящем Радостина Попова работи като експерт „Комуникации“ в ОП 
„Софияплан“. Арх. Милков предложи тя да бъде назначена като секретар-координатор в КАБ, по 
заместване (на мястото на Любомира Стойчева, която е в отпуск по майчинство) и с шестмесечен 
изпитателен срок. Радостина Попова може да поеме PR-дейности и да  бъде секретар към Комисията 
по нормативна дейност. 

По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия 
 

РЕШЕНИЕ: 
 Оперативното ръководство приема Радостина Попова да бъде назначена като секретар-
координатор в КАБ – по заместване и с шестмесечен изпитателен период. Да й бъде възложена 
секретарска работа към комисиите на зам.-председателите на КАБ, както и задачи, свързани с 
медийната политика, връзките с обществеността и вътрешни комуникации в КАБ. 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0. 

https://us06web.zoom.us/j/87960610022?pwd=SEFyVE9aTU9ITnhWbmhKWVJaTlVGUT09
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Решението се приема. 
 

 По т. 3 от дневния ред 
По тази точка от дневния ред членовете на ОР обсъждаха какви въпроси да бъдат поставени 

на обсъждане на планираната среща следващата седмица с Министър Виолета Комитова. Арх. 
Васил Василев  представи писмо - предложения от Съвета на РК София-град на КАБ във връзка с 
предстоящата среща с доц.д-р арх.Комитова - за решения по наболели въпроси, свързани с работата 
на колегията. Писмото съдържа и списък с предложения за изясняване на някои спорни казуси от  
ЗУТ, както и в краткосрочен план – предложения за указателни писма по приложението на конкретни 
текстове от закони и наредби, свързани с дейността на архитектите. 

 
По т. 4 от дневния ред 
Арх. Вл. Милков информира ОР за писмо от МРРБ (вх. № 055/14.05.2021 г.), с което се 

препраща писмо от Министерски съвет от 29.04.2021 г. и се изисква в срок от 30 дни становище от 
КАБ и другите браншови организации за приетите от Министерски съвет Стандарти за камарите, във 
връзка с подобряване на съществуващите алтернативни регулаторни подходи в българското 
законодателство. КСБ и КАБ (писмо изх. № 094/19.05.2021 г.) са изпратили отговор до Министър 
Виолета Комитова с искане за удължаване на срока за предоставяне на становища и предложения на 
шест месеца, с оглед значимостта на поставените въпроси за функционирането на браншовите 
организации в сектора и необходимостта от тяхното сериозно анализиране. 

 
По т. 5 от дневния ред 
Във връзка с предходната точка от дневния ред Оперативното ръководство взе следното  

РЕШЕНИЕ: 
 Оперативното ръководство приема да бъде включена в дневния ред на заседанието на УС 
на 28.05.2021 г. следната точка „Предложение за създаване на временна работна група към 
Комисия по нормативна дейност за запознаване със стандартите на МС за Камарите и 
изработване на становище на КАБ“ 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0. 
Решението се приема. 
 
По т. 6 от дневния ред 
По предложение на арх. Владимир Милков Оперативното ръководство взе следното  

РЕШЕНИЕ: 
 Оперативното ръководство приема да бъде включена в дневния ред на заседанието на УС 
на 28.05.2021 г. следната точка „Предложение за създаване на временна работна група за 
изработване и приемане на антикризисни мерки“ 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0. 
Решението се приема. 
 
По т. 7 от дневния ред 
Арх. Вл. Милков информира ОР за предстоящото на 27.05.2021 г. учредително събрание на 

Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. Проектното предложение с 
кандидатурата за хъба е подадено на 18.05.2021 г. в Министерството на икономиката.  

 
По т. 8 от дневния ред 
Арх. Вл. Милков представи проект на дневен ред на заседанието на УС на 28.05.2021 г. 
Оперативното ръководство взе следното  

РЕШЕНИЕ: 
 Оперативното ръководство приема предложения от арх. Владимир Милков проект на 
дневен ред на редовното заседание на УС на 28.05.2021 г. Дневният ред да се изпрати на 
членовете на УС и да се публикува на сайта, в раздела „Заседания на УС“. 

Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0. 
Решението се приема. 
  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .................................. 
(арх. Владимир Милков ) 
  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .................................. 
(арх. Мартин Христов) 
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .................................. 
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(арх. Борислав Борисов) 
 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


