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П Р О Т О К О Л  № 8 
от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

 
 
 

Днес, 11.09.2021 г. (единадесети септември две хиляди и двадесет и първа година) от 9.30 часа 
в гр.Брацигово, в Читалище „Васил Петлешков“, 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. Заседанието беше по покана на арх. Борислав Владимиров – Председател 
на РК София-област и се проведе в рамките на тридневен архитектурен форум „Каменният поток на 
времето“ - събитие, организирано от РК София-област от 9 до 11 септември 2021 г. в гр. Брацигово. 
Програмата на форума включваше кръгла маса на тема “Традиции с продължение и потенциал за 
развитие - диалог между организации и подходи за управлениена недвижими културни ценности” и 
лекции, посветени на темата за опазване на архитектурното наследство, два уъркшопа за 
каменоделство и глинени мазилки, детска архитектурна работилница, както и две изложби. 

На заседанието присъстваха 8 (осем) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото 
събрание и 18 (осемнадесет) от 28 (двадесет и осем) председатели на регионалните колегии. 
Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Управителният съвет има необходимият 
задължителен кворум и може законно да заседава и взема решения.  

 
Присъстващи членове на УС: арх.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.Константин Димов, арх. Събин Попов, арх. Марин Велчев, арх. Петър Червеняшки, арх. Красимир 
Пампоров, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Петър Мурджев, арх. Александра Бабунска, арх. Емил 
Дечев, арх.Чавдар Тенев, арх.Емил Проданов, арх. Атанаска Стодева, арх. Петко Любенов, арх. 
Христо Караянков, арх. Васил Василев, арх. Борислав Владимиров, арх. Петър Влахов, арх. Нина 
Танчева и арх. Георги Георгиев. Присъстват общо 26 души. 

На заседанието не присъстваха  следните членове на УС: ланд.арх.Веселина Калайкова, арх. 
Мартин Микуш, арх. Емил Стоянов, арх. Александър Сандев, арх. Люба Еленкова, арх. Юрий 
Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх. Сергей Денчев, арх. Методи 
Методиев, арх. Ралица Панайотова, арх. Вичка Стоянова Колева и арх. Валерий Колев.  

Извън членовете на УС присъстваше с право на съвещателен глас арх. Костадин Христов - 
Председател на Контролен съвет (КС). 

На заседанието присъстваха 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 даде думата на арх. Петър 

Мурджев – Председател на РК Пазарджик, който приветства като домакин присъстващите и изрази 
благодарност към арх. Борислав Владимиров и арх. Десислава Димитрова, за успешното провеждане 
на форума „Брацигово – Каменният поток на времето“. 

По предложение на Председателя на УС арх. Вл. Милков 
 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред. 
 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

ДНЕВЕН РЕД 
       1. Приемане на Протокол № 7 на УС 

2. Презентация на  платформа за онлайн събития THE VIRTUAL SHOW 
3. Прогнозен бюджет 2022 и предложение за членска вноска по години и редуциране състава на 
делегатите на ОС 
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       4. Писмо от Министерство на културата за определяне на представител в Работна група за 
изработване на ЗИД на ЗКН  
5. Информация за Български архитектурни награди  
6. Предложение за Становище на УС на КАБ относно Пътна карта за СИМ, съгласно решение на 

УС, Протокол № 7 

7. Информация за Меморандум Брацигово - проект  
8. Изслушване на арх.Константин Пеев, съгласно решение на УС, Протокол № 7 
9. Информация за инициативен комитет за изграждане на Концертна зала в София 

 
По т. 1 от дневния ред: Приемане на Протокол № 7 на УС 
 По предложение на арх. Владимир Милков 

УС реши: 
 Управителният съвет приема Протокол № 7 на УС от заседание, проведено на 26.08.2021 г.  
 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 2 от дневния ред: Презентация на  платформа за онлайн събития THE VIRTUAL SHOW 
 Във връзка с изпълнение на решение на УС по Протокол № 7 на УС “Управителният съвет реши 
да свика онлайн ХХІ редовно Общо събрание“ Председателят на УС даде думата на арх. Мартин 
Христов, който информира за проведени срещи с фирми и направено проучване за платформи за 
провеждане на онлайн събития. 

Георги Начев направи презентация на платформата за онлайн събития The Virtual Show, 
представи офертата за изграждане и провеждане на виртуално събитие, и отговори на поставени от 
присъстващите въпроси.  

Виктор Маринов – управител на „Ай-Консулт“ ЕООД (фирмата, която разработва сайта на КАБ) 
представи предложение - възможност чрез Zoom Webinar (софтуерна програма за видеоконферентна 
връзка) за електронно провеждане на Общо събрание на КАБ. Необходимо е да се закупят поне два 
акаунта - за модератор и администратор (цената е около 2500 евро за година). Системата позволява 
поддръжка на събития с капацитет от 300 до 500 души; надежден достъп само за делегати, 
оторизирани да присъстват; отчитане на активност и присъствие с оглед отчитане на кворум; 
възможност за взимане на думата от всеки присъстващ след одобрение от модератор; опции за 
гласуване по точки от дневния ред, също и за запис на събитието в пълен формат. 

„Ай-Консулт“ ЕООД може да проведе обучение на персонала и тестване на системата – плащане 
по часова ставка, съгласно действащия договор с КАБ - 35 лева на час. За 80 часа ангажираност от 
страна на фирмата, КАБ ще заплати 2 800 лева. Общите събрания на регионалните колегии също 
могат да се проведат виртуално чрез Zoom. 

В последвалото обсъждане членовете на УС направиха сравнение на ценовите оферти и 
одобриха предложението на Виктор Маринов. Офертата за онлайн събития The Virtual Show осигурява 
по-добра техническа обезпеченост и сигурност на събитието, но е многократно по-скъпа, около 
половината от бюджета на присъствено Общо събрание. 

Ланд.арх. Ал. Недев направи предложение да се закупят няколко акаунта за администратори, за 
да има резервен вариант за включване по време на събранието, да не се получат организационни 
проблеми. 

Арх. Костадин Христов поиска в началото на заседанието Общото събрание да приеме регламент 
за работата си, за да са ясни правилата при такова онлайн събитие. Той предложи УС да подготви 
проекти за решения на ОС, те предварително да бъдат формулирани, което ще улесни водещите и 
администраторите на ОС. 

Арх. Ат. Ковачев предложи да се организират делегатски събрания в шестте региона, на които да 
се обсъдят предложенията на УС за решения на ОС и да се тества системата. 
След дискусия 

 УС реши: 
 Управителният съвет приема да се продължи работата с „Ай-Консулт“ ЕООД за организация и 
провеждане на онлайн ХХІ Общо събрание на КАБ. 
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 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  
УС реши: 

 Управителният съвет приема работна група в състав: арх. Владимир Милков, арх. Мартин Христов, 
арх. Костадин Христов, арх. Атанас Ковачев, ланд.арх. Александър Недев и юрист Емилия Ушакова, да 
продължи работата с „Ай-Консулт“ ЕООД за конкретизиране на дейностите във връзка с провеждане 
на онлайн ОС на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
 Арх. Владимир Милков информира УС, че следващото заседание ще бъде в Бургас на 1 и 2 
октомври 2021 г. 
 
По т. 3 от дневния ред: Прогнозен бюджет 2022 и предложение за членска вноска по години и 
редуциране състава на делегатите на ОС 

Арх. Владимир Милков, в продължение на дискусията от предишното заседание на УС, представи 
няколко таблици (приложени към протокола):  

- Плащания от РК към централния бюджет за 2021 г. към август месец;  
- Справка за приходите от реклама за 2021 г.;  
- Събрани такси и вноски от Комисия по регистър и Експертна комисия 01.2021-08.2021 г.  
- Бюджети на  РК за 2021 г. 
- Прогнозни бюджети на  РК за 2022 г. 
- Брой делегати във върховните органи на управление на други браншови организации; 
- Приходи на  регулирани браншови организации в България към 2021 г.; 
- Ръст на МРЗ и инфлационен индекс, съгласно НСИ – от 2006 г. досега; 
- Предложение за нови такси и вноски към Комисия по регистър и Експертна комисия от 01. 

01.2022 г.; 
- Прогнозен бюджет на КАБ за 2022 г. без увеличаване на вноските; 
- Прогнозни приходи от годишни вноски (регионални колегии и централно управление); 
- Прогнозни приходи при увеличение на членския внос (130 лв.); 
- Прогнозни приходи при увеличение на членския внос (115 лв.). 

 
Председателят на УС информира, че на следващото заседание Комисията по бюджет и финанси 

ще представи изпълнение на Бюджет 2021 на КАБ и прогнозен Бюджет 2022 г. 
От анализа на информацията, представена в таблиците, арх. Вл. Милков направи няколко 

заключения. В сравнение с останалите браншови организации Камарата на архитектите в България е с 
най-малък членски състав, но с най-голям брой делегати за Общо събрание. За преодоляване на 
бюджетния дефицит в КАБ е необходимо или да се увеличи размера на годишните вноски, или с цел 
икономии да се намали представителството във върховния орган ОС, да се редуцира броят на 
делегатите от 1:10 както е сега, на 1:25. Също бюджетните остатъци да се делят в съотношение 50:50 
процента между РК и Централното управление. Председателят на УС ще направи предложение към 
ОС сумата, изразходвана за ремонт на офиса на КАБ - около 50 000 лева, да бъде разблокирана от 
Фонд ДМА, което ще позволи да постъпят тези средства към Бюджет 2022 г. на Камарата и може да се 
използват за участието на КАБ в „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. 

Арх. Милков направи предложение за плавно увеличаване на членската вноска по години: 2023 г. - 
40 процента от МРЗ; 2024 г. - 45 процента от МРЗ и за 2025 г. - 50 процента от МРЗ.  

Председателят на УС предложи с цел икономия от Фонд работна заплата да се преобразува една 
от длъжностите „Технически секретар“, заемана от Пенка Ангелова, в „Главен секретар“  като се запази 
възнаграждението й в същия размер. Бройката в щатното разписание „Изпълнителен директор“ не се 
закрива, но не се назначава нов служител. Спестените средства от ФРЗ, около 25 000 лева, да бъдат 
насочени към сметка „Правна“  - за правни консултации за членове на КАБ. 
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Последва дискусия. Членовете на УС предложиха Комисията по бюджет и финанси да изготви два 
варианта за редуциране на представителството в ОС – на 1:25 и на 1:20, и да се представи 
предложението като алтернатива на другото – за увеличаване на размера на годишните вноски. Т.е. 
трябва да се направи един от двата избора за Бюджет 2022 на КАБ. Да се предложи също да има само 
едно Общо събрание през 2022 г. Имаше изказвания, че е нереално висока таксата за изработване на 
удостоверения и личен печат (50 процента от МРЗ) в Тарифата на КАБ. По-добре да се вдигне с 
малко годишната вноска, дори с 10 лева. 

Арх. М. Велчев предложи да се увеличи само членският внос (тази сума постъпва в сметките на 
ЦУ), без вноските за ОПП и ППП. 

Арх. Владимир Милков обърна внимание, че немалка част от членския внос - най-малко по 70 лева 
на човек, се „връща“ на членовете на КАБ, защото КАБ заплаща за абонаменти за „Апис“, „Сиела“, за 
достъп до стандартите на БДС, застраховката „професионална отговорност“ за ІV и V категории. Тези 
услуги са безплатни за членовете. Този факт би трябвало да се изтъква от председателите на РК на 
предстоящите общи събрания на регионалните колегии. 

Арх. Атанас Ковачев  направи предложение - ако член на КАБ или проектантско бюро желае чрез 
Камарата да направи застраховка „професионална отговорност“ по-висока категория (І, ІІ или ІІІ), да 
заплати по-голям размер на годишната вноска, с включена цената за съответната услуга. Така може да 
се осигурят допълнителни средства за КАБ. Арх. М. Христов, арх. Н. Танчева и други членове на УС 
оцениха тази идея на арх. Ковачев за надграждане на застраховката като добро предложение. 

Арх. Мирослав Бойчев и арх. Васил Василев предложиха да има годишни вноски и за 
проектантските бюра - за актуализация на този регистър на сайта на КАБ, като ежегодно им се издават 
удостоверения. Така може да има допълнителни приходи за Камарата. 

 
По предложение на Председателя на УС и след дискусия 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението за промяна в щатното разписание на КАБ - за 
преобразуване на една от щатните бройки „Технически секретар“, заемана от Пенка Ангелова, в 
„Главен секретар“ – без промяна на заплатата. 
 ГЛАСУВАЛИ 21  ДУШИ: “ЗА” – 19; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 4 от дневния ред: Писмо от Министерство на културата за определяне на представител в 
Работна група за изработване на ЗИД на ЗКН  

Арх.Владимир Милков представи писмо от Министерство на културата (вх. № 127/03.09.2021 г.) 
относно назначаване на работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за културното наследство. Задачата е да се изготви проект на ЗКН с нов раздел „Оценка на 
въздействие върху недвижими културни ценности – световно наследство“. 
След дискусия 

 УС реши: 
 Управителният съвет приема представители на КАБ в работна група към Министерство на 
културата за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН да бъдат: проф.д-р арх. Борислав Борисов, арх. 
Мартин Христов, ланд.арх. Александър Недев и арх. Атанас Ковачев. 
 ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 5 от дневния ред: Информация за Български архитектурни награди  

Арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС представи информация за  Международната 
архитектурна конференция SHARE Sofia 2021 и конкурса "Български архитектурни награди". Поради 
наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от коронавирус все още не е ясно дали 
събитието ще се отложи за 16 ноември 2021 г. или ще се проведе онлайн. Досега е потвърдено 
спонсорство от четири фирми (общо за 10 200 лева), с които се подготвят договори: Баумит, Алумил, 
Планекс и Технопанел. Има заявен интерес от още седем фирми. Водят се преговори с „Дънди прешъс 
металс“ за участие като основен спонсор на „Български архитектурни награди“.  
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По т. 6 от дневния ред: Предложение за Становище на УС на КАБ относно Пътна карта за СИМ, 
съгласно решение на УС, Протокол № 7 

Арх. Владимир Милков даде думата на арх. Васил Василев – представител на КАБ в  
Националната работна група към МРРБ за въвеждане на СИМ за целия жизнен цикъл на строежите. 

Арх. В. Василев представи доклад (изготвен съвместно с арх. Николай Баровски) за текущите 
обсъждания в Работната група по въвеждане на СИМ в България, където се обсъжда и общата 
стратегия за дигитализация на строителния сектор в България в периода 2020-2030 г. Предвидените 
дейности в стратегията са: анализ и реформа на законодателството, създаване на електронни 
платформи, пилотен проект (публично възлагане), обучение на няколко нива на СИМ експерти, 
обучение за колегията, подпомагане закупуването на хардуер и софтуер. Финансовите програми, по 
които се очаква да постъпят средства, все още не са напълно ясни, като в стратегията е разписано, че  
ще се разчита и на финансирания от други източници и собствени средства на заинтересованите 
страни.  Арх. Василев подчерта, че е изключително важно УС на КАБ да вземе отношение по 
изготвяната в момента Пътна карта за прилагане на стратегията, където КАБ е идентифицирана като 
заинтересована страна участник в процеса, което ще породи определени задължения за КАБ по 
прилагане и изпълнение на стратегията, включително и със собствени средства да финансира някои от 
дейностите, заедно с други камари и институции. 

Арх. Васил Василев се спря на всяка от 18-те дейности, включени в Пътната карта за 
прилагането на СИМ в България, като акцентира на тези, които пораждат ангажименти към КАБ. Той 
направи предложение УС на КАБ да подкрепи Стратегията, но с изискването пилотният проект да бъде 
сграда (а не инфраструктурен обект) и да няма задължителни изисквания за обществени поръчки за 
сгради чрез СИМ без предварителна оценка за готовността на архитектите и инженерите – проектанти  
след  изпълнението на пилотния проект за сграда. 

 
След дискусия  

УС реши: 
 Управителният съвет, след като изслуша доклада на представителите на КАБ в  Националната 
работна група към МРРБ за въвеждане на СИМ за целия жизнен цикъл на строежите – арх. Васил 
Василев и арх. Николай Баровски, одобрява тяхната дейност досега и предложенията им относно 
Стратегията и Пътната карта за прилагане на СИМ. 
 ГЛАСУВАЛИ  26 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 
По т. 7 от дневния ред: Информация за Меморандум Брацигово - проект  

Във връзка със събитието, организирано от РК София-област - Форум „Каменният поток на 
времето“, беше представен за обсъждане проект на Меморандум за сътрудничество за опазване на 
културното наследство и прилагане на Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-
историческото наследство на територията на Община Брацигово. Идеята е документът да бъде 
подписан от представители на Община Брацигово и други институции: МРРБ, Министерство на 
културата, МОН, НИНКН, КАБ, КСБ и други. 

 
По т. 8 от дневния ред: Изслушване на арх.Константин Пеев, съгласно решение на УС, Протокол № 7 
 Арх. Константин Пеев  даде разяснение относно обществена поръчка за инженеринг за 
адаптация и реставрация на сградата на Минерална баня „Овча купел“, с възложител Регионален 
исторически музей – София.  Арх. Пеев е автор на първия идеен проект за реставрация на банята. Той 
изтъкна, че това е четвъртата поред обществена поръчка за този обект. През 2016 г. по поръчка на 
общината арх. Пеев е направил архитектурно заснемане на банята. В „ЕКСА“ АД – една от шестте 
фирми, участващи в процедурата, арх. К. Пеев не е управител, не е и на трудов договор. 

 
По т. 9 от дневния ред: Информация за инициативен комитет за изграждане на Концертна зала в 
София  
 Арх. Владимир Милков информира за инициатива, подкрепена и от президента Румен Радев, 
за  изграждане на нова Концертна зала в София. Създаден е инициативен комитет от музиканти, 
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културни дейци и общественици. Предстои да се избере подходящо място, да се изготви проектно 
задание и след обществено обсъждане да се проведе международен архитектурен конкурс. 
  

Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 14.00 часа. 
 

 
 

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

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

ПЕНКА АНГЕЛОВА 
 
 
ПЕЧАТ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


