КАБ -УС

П Р О Т О К О Л № 10

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 17.11.2021 г. (седемнадесети ноември две хиляди и двадесет и първа година), от 16 часа,
се проведе извънредно 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. 32, ал. 2 и чл.
24а, ал. 1 и 2 от Устава на КАБ, във връзка с т. I, 3 от Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. и Заповед №
РД-01-890/ 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на заповедите, с които са
въведени задължителни противоепидемични мерки на територията на страната за организиране на
дистанционна форма на работа на колективните органи за управление до 30.11.2021 г. включително,
чрез видеоконферентна връзка през уеб-платформата ZOOM на адрес:
https://us06web.zoom.us/j/83045485156?pwd=MlBmUnp5N0lzZ3d6WTYzK1hJR2FIZz09
На заседанието присъстваха 11 (единадесет) членове на УС от единадесетте, избрани от
Общото събрание и 24 (двадесет и четири) 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. Петър Червеняшки, арх. Юрий
Любомирски, арх.Мария Хлебарова, арх. Красимир Пампоров, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Мая
Кожухарова-Димитрова, арх. Методи Методиев, 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.
Петър Влахов и арх. Вичка Стоянова Колева, арх. Нина Танчева, арх. Валерий Колев и арх. Георги
Георгиев. Присъстват общо 35 души.
На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Люба Еленкова, арх. Сергей
Денчев, арх. Емил Проданов 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. 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 проект на дневен
ред.
Арх. Константин Пеев предложи да отпадне т. 3 „Други“ с всички планирани за разглеждане
подточки. Арх. Владимир Милков изрази съгласие, като поиска да останат само две от тях – за
представителите на КАБ в регионалните съвети за развитие и за писмото от арх. Кирил Андонов. Да
отпаднат: „Писма от РК Варна“; „Предложения за награди за членове на РК Шумен“; „Писмо от проф.
д-р Венцислав Русанов, д-р Веселин Джендов и други относно специализирана детска болница в
Бургас“; „Отворено писмо от екипа, спечелил финансиране за проекта за Свещарската гробница“.
УС реши:
Управителният съвет приема предложението за отпадане от дневния ред на подточките от т. 3, с
изключение на „Представители на КАБ в регионалните съвети за развитие“ и „Писмо от арх. Кирил
Антонов“.
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред, с направените
промени.
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ДНЕВЕН РЕД
1. Свикване на редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България
2. Приемане на Протокол № 9 на Управителния съвет и Протокол № 15 на Оперативното
ръководство
3. Други
- Представители на КАБ в регионалните съвети за развитие;
- Писмо от арх. Кирил Андонов
По т. 1 от дневния ред: Свикване на редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България
Председателят на УС арх. Владимир Милков предложи Двадесет и първото редовно Общо
събрание на КАБ да се проведе онлайн на 20.12.2021 г. Той представи за обсъждане проект на
решение на УС за свикване на Общото събрание с дневен ред. Предложи Управителният съвет да го
гласува, за да се публикува поканата за свикване на ОС в определения от Устава на КАБ едномесечен
срок:
„Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ), на основание чл. 22, т. 1, чл. 17,
ал. 2, чл. 18, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП) във връзка с чл. 29, ал. 2 и чл. 24а от Устава на КАБ, предвид извънредната епидемична обстановка
на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и
съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на членовете на КАБ,
свиква
Двадесет и първо редовно Общо събрание (XXI ОС) на КАБ на 20.12.2021 г. от 9.00 часа на електронен адрес за
видеоконферентна връзка чрез платформата ZOOM - Webinar:
https://kab.bg/za-chlenove/xxi-ос-на-каб/, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
2. Приемане на отчета за дейността на Контролния съвет за 2021 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2021 г.
4. Приемане на отчет на Бюджет за 2021 г.
5. Определяне на размера на всъпителните и годишните вноски.
6. Приемане на Бюджет на КАБ за 2022 г.
7. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ.
При липса на кворум към началния час – 9.00 часа на 20.12.2021 г., Общото събрание ще започне в
10.00 часа на 20.12.2021 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите
делегати на основание чл. 19, ал. 1 от ЗКАИИП.“

Последва дискусия.
Членовете на УС обсъждаха как да бъдат формулирани точките от дневния ред:
- След като ХХ-тото ОС не е приело бюджет на КАБ за 2021 г., трябва ли да има точка
„Приемане на Бюджет 2021 и отчет за изпълнението му“;
- За какъв период да се отчита бюджета – само за 2021 г. или да има отчет и за последните два
месеца - ноември и декември на 2020 г., от началото на мандата на този Управителен съвет;
- Необходимо ли е да има финансов одит за 2020 година, която касае предходния мандат, или
да се възложи одит само за 2021 година; има ли Камарата необходимост от одит, след като
няма за това изрично изискване в Устава? (Чл.55. По решение на Общото събрание или по
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решение на Управителния съвет на Камарата може да бъде възложен счетоводен
/финансов одит, който да бъде представен на Общото събрание.);
- Относно точката в проекта за дневния ред на ОС „Приемане на изменения и допълнения на
Устава на КАБ“ членовете на УС изразиха съгласие да се допълни текста, че изменението
касае само чл. 27, ал. 2 - за нормата на представителство в Общото събрание.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет отлага за следващото присъствено Общо събрание през 2022 г. приемане на
изменения и допълнения в Устава на КАБ, с изключение на промени в чл. 27, ал. 2 от Устава за
нормата на представителство в Общото събрание.
ГЛАСУВАЛИ 30 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Арх. Ат. Ковачев поиска да се обсъди датата на ОС. Арх. Милков отговори, че това може да стане,
но да се има предвид, че УС има задължението да свиква всяка година Общо събрание. (Чл. 17, ал. 2
от ЗКАИИП – (2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.) Председателят на УС се оттегли от
заседанието, за да оформи окончателното решение с помощта на юрист Емилия Ушакова, като помоли
за петминутно прекъсване. В негово отсъствие обсъждането продължи.
Арх. Атанас Ковачев предложи да се отложи провеждането на Общото събрание за следващата
година, както е отложено Общото събрание на КИИП. Подкрепиха го и други членове на УС –
председатели на регионални колегии, с мотива, че ако ОС е след един месец през декември, няма да
има необходимото време за провеждане на ОС на РК. Имаше и изказвания, че работната група, която
работи съвместно с „Ай Консулт“ ЕООД за организиране и онлайн провеждане на ХХІ Общо събрание
на КАБ, не е обявила готовност за работа с платформата за ОС.
Арх. Емил Стоянов предложи следващото ОС да е присъствено, през м. април-май 2022 г.; ако има
риск за провеждане на ОС онлайн, по-добре да не се провежда.
Арх. Костадин Христов обърна внимание, че все още няма подготвени материали за ХХІ ОС:
отчети за бюджета за 2020 и 2021 г.; отчети за дейността и др. Арх. Емил Дечев допълни, че тези
материали трябва да са приети от Управителния съвет и след това да се представят на общите
събрания на РК за обсъждане.
Арх. Васил Василев изрази мнение, че ако се проведе ОС на КАБ на 20.12.2021 г., това е форма на
силово налагане на начина, по който РК София-град трябва да проведе своето ОС и залагане на капан
от евентуални грешки и нарушения. Арх. Емил Стоянов допълни, че за седмица в сгъстен график се
провеждат първо събранията на архитектурните колегии и после ОС на РК София-град, като поне две
седмици преди това трябва да са уведомени членовете на колегията.
Арх. Марин Велчев обърна внимание, че РК Варна, както и други регионални колегии - Бургас,
Пловдив, Плевен, са провели вече своите общи събрания – още от м.септември се е знаело, че това
трябва да стане. Арх. Емил Дечев постави въпрос – необходимо ли е да има нови общи събрания на
РК за следващото Общо събрание на КАБ. Юрист Е. Ушакова отговори утвърдително – трябва да има
решение на УС за свикване на Общо събрание на КАБ и тогава се провеждат ОС на РК за избор на
делегати за конкретното Общо събрание.
След направените корекции въз основа на проведената дискусия Председателят на УС арх.
Владимир Милков подложи на гласуване проекта на решение на УС за свикване на 21-то редовно ОС
през 2021 г. с дневен ред, както следва:
„Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ), на основание чл. 22, т. 1, чл. 17,
ал. 2, чл. 18, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП) във връзка с чл. 29, ал. 2 и чл. 24а от Устава на КАБ, предвид извънредната епидемична обстановка
на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и
съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на членовете на КАБ,
свиква
Двадесет и първо редовно Общо събрание (XXI ОС) на КАБ на 20.12.2021 г. от 9.00 часа на електронен адрес за
видеоконферентна връзка чрез платформата ZOOM - Webinar:
https://kab.bg/za-chlenove/xxi-ос-на-каб/, при следния дневен ред:
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ДНЕВЕН РЕД
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за периода от октомври 2020г. до 30 ноември
2021 г.
2. Приемане на отчета за дейността на Контролния съвет за периода от октомври 2020г. до 30 ноември
2021 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода от
октомври 2020 г. до 30 ноември 2021 г.
4. Приемане на отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г. за месеци ноември и декември 2020г. и
информация за направените приходи и разходи от 1 януари до 30 ноември 2021 г.
5. Определяне на размера на всъпителните и годишните вноски
6. Приемане на Бюджет на КАБ за 2022 г.
7. Приемане на изменения и допълнения в чл. 27, ал. 2 от Устава на КАБ.
При липса на кворум към началния час – 9.00 часа на 20.12.2021 г., Общото събрание ще започне в
10.00 часа на 20.12.2021 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на
основание чл. 19, ал. 1 от ЗКАИИП.“
ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 10; “ПРОТИВ” – 10; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Юрист Емилия Ушакова поиска думата, за да разясни, че едно от основните правомощия на УС,
което е и негово задължение, е да свиква Общо събрание на Камарата най-малко веднъж годишно
съгласно ЗКАИИП. Съгласно Устава на КАБ срокът за публикуване на поканата за свикване на Общо
събрание и за изпращането й на регионалните колегии е най-малко един месец преди датата на
провеждане. Поради тази причина най-ранната дата за провеждане на Общо събрание е 20 декември
2021 г., като останалите възможни дати са 22 и 23 декември. Въпреки че са „по един закон“, за разлика
от КИИП, КАБ е предвидила в Устава си възможност за провеждане на онлайн Общо събрание. В
случай че УС не вземе решение за свикване на редовно Общо събрание на КАБ в рамките на 2021 г.
на настоящото заседание, то оттук нататък е невъзможно спазването на едномесечния срок по Устав и
се обезсмисля вземането на решение на настоящото заседание на УС за свикване на Общо събрание
през 2022 г., което задължително трябва да се проведе присъствено за избор на нов състав на
Комисията по дисциплинарно производство.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет реши да не се провежда Общо събрание на КАБ за 2021 година поради
епидемичната обстановка в страната.
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ И АРХ. КОНСТАНТИН ПЕЕВ ПОИСКАХА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ В ПРОТОКОЛА, ЧЕ СА ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ ТОВА
РЕШЕНИЕ.

УС реши:
Управителният съвет реши в срок до 31.01.2022 г. да подготви бюджет, отчети и всички
необходими документи за Двадесет и първото редовно Общо събрание на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По предложение на арх. Костадин Христов
УС реши:
Управителният съвет приема предложението в срок до следващото заседание на УС да се изготви
и приеме от УС план-график с дати и срокове за дейностите по подготовка на Двадесет и първото
редовно Общо събрание на КАБ и за представянето на материалите за ОС.
ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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Арх. Петър Мурджев се обърна към арх. Мартин Христов с искане да продължи работата на
работната група, която подготвя онлайн заседанието на ОС. Арх. Васил Василев съобщи, че на
19.11.2021 г. Съветът на РК София-град ще проведе заседанието си чрез ZOOM платформата за ОС и
покани членовете на Управителния съвет също да се включат, като даде разяснения относно
регистрацията и участието, попълване на декларацията за информирано съгласие и други.
Арх. Владимир Милков обяви, че следващото заседание на Управителния съвет ще се проведе по
този начин - чрез платформата за ОС, вероятно до 20.12.2021 г.
По т. 2 от дневния ред: Приемане на Протокол № 9 на Управителния съвет и Протокол № 15 на
Оперативното ръководство
По предложение на арх. Владимир Милков
УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 9 на УС от заседание, проведено на 02.10.2021 г. в гр.
Бургас.
ГЛАСУВАЛИ 32 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят на УС представи решенията на Оперативното ръководство по Протокол № 15 на
Оперативното ръководство.
Арх. Борислав Владимиров имаше забележка относно формулировката на решението на ОР по т.3
от дневния ред – че Оперативното ръководство „приема да се сключи договор за сътрудничество с
BAU Academy“. Предложи в решението да се запише, че се приема да се поиска и представи
офертата, а не сключване на договор. Арх. Владимиров предложи Комисия „Образование и
квалификация“ под ръководството на арх. Константин Пеев да разгледа предложението на BAU
Academy за сътрудничество и да представи на УС проект на решение.
УС реши:
Управителният съвет приема следната корекция на решението на ОР по т. 3 на Протокол № 15:
“Оперативното ръководство приема да се поиска и представи офертата на BAU Academy за
организиране и провеждане на продължаващото обучение за членовете на КАБ.“
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 15 на Оперативното ръководство от заседание,
проведено на 02.11.2021 г., с направената корекция на решението по т. 3 от дневния ред.
ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Във връзка с т. 4 от Протокол № 15 на ОР „Информация за готовността за въвеждане от
01.01.2022г. правилата за получаване на ППП“ арх. Костадин Христов – Председател на Контролния
съвет поиска Управителният съвет специално да разгледа този въпрос относно въвеждането на
структуриран стаж за кандидатите за придобиване на пълна проектантска правоспособност. Да се
обмисли възможността УС на КАБ да отложи началото на прилагане на новите правила поради
забавяне в подготовката и да се приеме график с дати и конкретни стъпки по въвеждането им. Да се
публикува на сайта този документ, който е приет с решение на УС по Протокол № 35/10.10.2020 г. „Ред
и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по специалността за придобиване на
пълна проектантска правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране на лица с професионална квалификация архитекти, ланшафтни архитекти и урбанисти“.
По предложение на арх. Костадин Христов и след дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложението в срок до 1.12.2021 г. да се публикува на сайта
документът „Ред и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по специалността за
придобиване на пълна проектантска правоспособност в областта на устройственото планиране и
ПРОТОКОЛ № 10/17.11.2021 Г.
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инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация архитекти, ланшафтни
архитекти и урбанисти“, заедно с разясненията за неговото прилагане.
ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 28; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия
УС реши:
Управителният съвет реши годишните вноски за 2022 година да останат в същия размер като за
2021 година - до решение на следващото Общо събрание на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. 3 от дневния ред: Други
- Представители на КАБ в регионалните съвети за развитие
С писмо изх. № ВК-040/10.11.2021 г. арх. Владимир Милков – Председател на УС, предложи
регионалните колегии да излъчат представители на КАБ за шестте региона на планиране и да се
изпрати писмо до МРРБ с искане да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие в
регионите за планиране от ниво 2, на основание чл. 18, ал. 13, т. 10 от Закона за регионалното
развитие.
В отговор бяха получени писма с консолидирани предложения от РК на КАБ за шестте региона
и представени на УС за одобрение.
След дискусия
УС реши:
Управителният съвет приема предложенията, постъпили от регионалните колегии и реши да
изпрати писмо до МРРБ с искане за включване в състава на регионалните съвети за развитие в
регионите за планиране от ниво 2, следните представители на КАБ:
1. Северозападен регион – Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен
Основен представител – арх. Емил Руменов Дечев (Председател на РК Плевен)
Резервен представител – арх. Петър Димитров Червеняшки (Председател на РК Враца)
2. Северен централен район – Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра
Основен представител – арх. Мартин Иванов Микуш (член на УС на КАБ)
Резервен представител – арх. Ралица Светозарова Панайотова (Председател на РК Русе)
3. Североизточен район – Варна, Шумен, Търговище, Добрич
Основен представител – арх. Марин Иванов Велчев (Председател на РК Варна)
Резервен представител – арх. Валерий Кузманов Колев (Председател на РК Шумен)
4. Югозападен район – София-град, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград
Основен представител – арх. Александра Александрова Бабунска (Председател на РК Перник)
Резервен представител – арх. Александър Костадинов Сандев (Председател на РК Благоевград)
5. Южен централен район – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково
Основен представител - арх. Чавдар Борисов Тенев (Председател на РК Пловдив)
Резервен представител – арх.Петър Иванов Мурджев (Председател на РК Пазарджик)
6. Югоизточен район – Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора
Основен представител - арх. Росица Господинова Златанова-Милкова
Резервен представител – арх. Банко Венелинов Банов.
ГЛАСУВАЛИ 29 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- Писмо от арх. Кирил Андонов
Председателят на УС арх. Владимир Милков запозна УС с писмо от арх. Кирил Андонов до
Управителния съвет и до Контролния съвет (вх. № ВК-096/16.11.2021 г.) относно неправомерни
действия на председателя на КАБ. В сигнала си арх. Андонов пише, че „арх. Милков политизира КАБ
чрез действия, оправдани с еднолични решения.“
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В изказванията си членовете на УС отхвърлиха това обвинение и оцениха положително
действията на ръководството на КАБ в тази дейност за защита на интересите на колегията. Още през
март месец т.г. (чрез неприсъствено гласуване, по Протокол № 3) преди първите за годината
парламентарни избори Управителният съвет на КАБ прие принципен общ текст на Меморандум между
КАБ и политически партии. Бяха изпратени покани до основните политически сили за подписване на
този документ, в който се изразяват общи намерения и принципно съгласие за законодателни
промени, които са в интерес на членовете на КАБ. С някои от партиите, които се отзоваха на поканата,
беше подписан такъв меморандум. Сега е необходимо и с новите политически сили, които ще бъдат
представени в 47-то Народно събрание, да се проведат разговори и да се лобира за необходимите
необходимите законодателни промени.
Председателят на Контролния съвет арх. Костадин Христов в изказването си подчерта, че
Контролният съвет ще разгледа сигнала и ще излезе с решение. Но предлага да бъдат публикувани в
сайта на КАБ не само протоколите на УС, а и други материали, които са приети от УС: официални
писма, становища, меморандуми и други. Това ще спомогне за по-добрата информираност на
членовете на Камарата.
По тази точка от дневния ред арх. Емил Стоянов информира УС, че днес е крайният срок за
становища на браншовите организации относно подготвяне на нова наредба за топлоизолациите. Арх.
Емил Стоянов заедно с арх. Евгени Велев са представители на КАБ в междуведомствена работна
група към МРРБ за разработване на проект на нова наредба за проектиране, изпълнение, контрол и
приемане на топлоизолационни системи на сгради. Арх. Стоянов каза, че тази наредба се подготвя по
инициатива на КСБ, но доста от браншовите организации изразяват несъгласие с приемането й. Арх.
Стоянов предложи Управителният съвет да потвърди отново изразено вече отрицателно становище на
КАБ (изразено в съвместно с КИИП писмо до МРРБ – изх. № 077/06.04.2021 г.) относно приемане на
такъв нормативен акт, който ще доведе до увеличаване на административната тежест във фаза
инвестиционно проектиране.
След дискусия
УС реши:
УС на КАБ потвърждава предишното свое отрицателно становище, съвместно с КИИП – че не е
необходимо приемането на нова наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на
топлоизолационни системи на сгради. МРРБ може да изготви подробни указания към КСБ за
изпълнение на топлинна изолация, като професионално ръководство за добри практики в
строителството.
ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 27; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 20 часа.
◊

◊

◊

Председателят на УС арх. Владимир Милков с писмо (изх. № ВК-044/29.11.2021 г.) изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложение на арх. Мартин Христов за промяна на
застраховката „Професионална отговорност“, при която няма самоучастие при щета.
УС реши:
Управителният съвет приема предложението за промяна на застраховката "Професионална
отговорност", при която няма самоучастие при щета. Предложението да влезе в сила от 1.12.2021 г. до
края на договорения срок 30.11.2023 г.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 30 ДУШИ: “ЗА” – 30; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

◊

◊

◊

Председателят на УС арх. Владимир Милков с писмо (изх. № ВК-046/17.12.2021 г.) изпрати на
Управителния съвет за неприсъствено гласуване предложения за решения на УС от арх. Мартин
ПРОТОКОЛ № 10/17.11.2021 Г.
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Христов – за приемане на Протокол № 11 и Протокол № 12 на Комисията по регистъра и за изплащане
на възнаграждения на членовете на Комисията по регистъра и Експертната комисия.
УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 11 от 07.12.2021 г. на Комисията по регистъра приложение към Протокол № 10/17.11.2021 г. на Управителния съвет на КАБ:
1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска
правоспособност заявилите архитекти – 24 бр. (в т.ч. 7 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 – 2 бр. (в т.ч. 1 бр. с променен
статут от ОПП) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.
3. Вписва в том в том четвърти, раздел трети на регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена
проектантска правоспособност по паркоустройство заявилите ландшафтни архитекти – 1 бр.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:
Управителният съвет приема Протокол № 12 от 07.12.2021 г. на Комисията по регистъра приложение към Протокол № 10/17.11.2021 г. на Управителния съвет на КАБ:
1. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с Пълна проектантска
правоспособност заявилите ППП архитекти – 70 бр. (в т.ч. 13 бр., на които възстановява членството, 17
бр. с променен статут от ОПП, 2 бр. с променен статут от ППП, съгласно чл. 230, 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. 4 бр. с променен статут от ОПП, 5 бр. с променен статут от ППП, 5 бр.
с променен статут от ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и 4 от ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени
съответните документи.
3. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство, заявилите ландшафтни архитекти – 3 бр. (в т.ч. 1
бр. на когото възстановява членството, 1 бр. с променен статут от ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4
от ЗУТ).
4. Вписва в том четвърти, раздел втори на регистъра на ландшафтните архитекти 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 ландшафтни архитекти – 1 бр. с променен статут от ОПП съгласно чл. 230, ал.
3 и ал. 4 от ЗУТ.
5. Вписва в в том пети, раздел втори на регистъра на урбанистите с пълна проектантска
правоспособност по устройствено планиране, съгласно чл. 230, ал.3 и 4 от ЗУТ заявилите ППП
съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ урбанисти – 1 бр. с променен статут от ОПП съгласно чл. 230, ал.
3 и ал. 4 от ЗУТ.
6. УС на КАБ отлага разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска
правоспособност на:
1. арх. Жечко Панайотов Жечков, РК София А - отлага поради липса на достатъчно доказателства за
придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
2. арх. Стефан Милчев Димитров, РК Велико Търново - отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
3. арх. Владимир Владимиров Енчев, РК София област - отлага поради липса на достатъчно
доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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УС реши:
Управителният съвет приема да се изплатят възнаграждения за работата на членовете на
Комисия по регистъра и Екпертната комисия, съгласно представената от арх. Мартин Христов справка
за присъствия на проведените през 2021 г. заседания, на обща стойност 4640 лева.
ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 25 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .............................................
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ
ПРОТОКОЛИСТ: .......................................................
ПЕНКА АНГЕЛОВА
ПЕЧАТ

Забележка: Към Протокол № 10 на УС е приложен утвърденият от УС протокол № 15 на
Оперативното ръководство .
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П Р О Т О К О Л № 15
от заседанието на Оперативното ръководство
на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Днес, 2 ноември 2021 г. (втори ноември две хиляди и двадесет и първа година), от 11 часа
беше проведено заседание на Оперативното ръководство (ОР) на КАБ, чрез видеоконферента
връзка
в
платформата
ZOOM
на
следния
линк:
https://us06web.zoom.us/j/89120134147?pwd=QVBESmUvbFJXRnhUVUlPRWdBTmpIQT09
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 арх. Васил Василев –
Председател на РК София-град.
ДНЕВЕН РЕД
Обсъждане на текст на декларация за регистрация в онлайн ОС на КАБ
Приемане на правила за провеждане на онлайн ОС на КАБ
Писмо от BAU Academy. Предложение за организиране на продължаващо обучение 2022г.
Информация за готовността за въвеждане от 01.01.2022г. правилата за получаване на ППП
Информация за стойността на разработваната платформа за ОС на КАБ.
Покана до арх. Вл. Милков за член на журито в Национален конкурс „Сграда на годината
2021“
7. Предложение за учредяване в БАН на допълнителна награда на колегията, определена чрез
гласуване от колегите в сайта на КАБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По т. 1 от дневния ред
Председателят на УС арх. Владимир Милков даде думата на Емилия Ушакова – юрисконсулт
на КАБ, да представи проект на декларация за регистрация на делегатите в ХХІ онлайн Общо
събрание на КАБ. Целта е да има писмено волеизявление от всеки делегат с коя своя електронна
поща ще се регистрира и да заяви, че е запознат с инструкциите за участие и приема условията за
провеждане на XXI Общо събрание на КАБ в дистанционна форма – онлайн през платформата
ZOOM.
След дискусия Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема проект на декларация за регистрация на делегатите
в ХХІ онлайн Общо събрание на КАБ.
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 2 от дневния ред
Арх. Владимир Милков предложи да се актуализира регламента от предишното ОС на КАБ,
който е доста подробен и добре направен. Пое ангажимент той и юрист Е. Ушакова да доработят
документа съобразно новите условия на провеждане на Общо събрание и да го представят на УС за
утвърждаване.
По т. 3 от дневния ред
Арх. Владимир Милков информира за получено писмо от BAU Academy и за проведена среща
с представители на академията. BAU Academy е обучителна структура и комуникационна платформа
за подпомагане въвеждането на иновативни технологии в различни области на строителството.
Академията предлага обучения, партньорства, организиране на професионални събития, стажове,
отдаване на демонстрационни и уъркшоп пространства за строителни специалисти. BAU Academy
организира и дава безплатен достъп до специализирани уебинари за архитекти, проектанти,
дизайнери, строители, инсталатори. Презентират се най-модерни технологии в строителството за
повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия. От академията
предлагат партньорство с КАБ. Арх. Вл. Милков предложи да се сключи договор за сътрудничество с
BAU Academy, с цел организиране и провеждане на продължаващото обучение за членовете на КАБ.
След обсъждане Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема да се поиска и представи офертата на BAU Academy
за организиране и провеждане на продължаващото обучение за членовете на КАБ. В срок до края
на 2021 г. арх. Константин Пеев, арх. Мартин Христов и ланд.арх. Веселина Калайкова да
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проведат разговори с ръководството на BAU Academy за уточняване на параметрите на
сътрудничество, програма и теми за обучението. Да се изготви и представи на УС проект на
решение.
Отговорник арх. Константин Пеев.
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 4 от дневния ред
Арх. Мартин Христов информира ОР за работата по въвеждане на структуриран стаж за
кандидатите за пълна проектантска правоспособност.
С решение на УС по Протокол № 35/10.10.2020 г. е приет изготвения от Комисията по
регистъра правилник „Ред и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по
специалността за придобиване на пълна проектантска правоспособност в областта на
устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация
архитекти, ланшафтни архитекти и урбанисти“. Правилникът влиза в сила от 1.01.2021 година, като
изискването за структуриран стаж се прилага от 1.01.2022 година. Практиката ще се разделя по
начин, който обхваща всички части, необходими за самостоятелно практикуване на професията:
“идеен проект”, “технически и работен проект с детайли”, “съгласуване със специалности”, “авторски
надзор на строежа”, “детайли за изпълнение”, “приемане на изпълнение”. Ще има минимално
изискуеми часове по всяка една част за признаване на практиката. При работа в проектантско бюро,
заедно с доказателствата за необходимия трудов стаж ще се изискват и доказателства от
ръководителя за работа по всяка една част от стажа. При самостоятелна практика се изисква да има
ментор, който да следи работата и да представя доклад за изработените части.
Арх. Христов информира, че се разработва специална функционалност на сайта, където
всеки кандидат за ППП ще може пробно да си въвежда стажа и да прецени отговаря ли на условията.
По т. 5 от дневния ред
Арх. Владимир Милков информира, че
онлайн ОС на КАБ ще бъде около 10 000 лева.

стойността на разработваната платформа за ХХІ

По т. 6 от дневния ред:
Арх. Владимир Милков представи информация за получена покана до него като Председател
на УС да бъде член на журито на конкурса „Сграда на годината 2021“. Медиен партньор на събитието
е Българска национална телевизия. Церемонията за връчване на наградите ще се излъчи по БНТ на
19.12.2021 г.
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство приема арх. Владимир Милков да бъде член на журито в
Националния конкурс „Сграда на годината 2021“.
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
По т. 7 от дневния ред:
Арх. Владимир Милков представи на ОР предложение от архитект, направено във форума на
КАБ, за учредяване към Българските архитектурни награди (БАН) на допълнителна награда на
колегията, определена чрез гласуване от членовете на Камарата в сайта на КАБ.
Оперативното ръководство взе следното
РЕШЕНИЕ:
Оперативното ръководство не приема направеното предложение за учредяване към
Българските архитектурни награди (БАН) на допълнителна награда на колегията, определена
чрез гласуване от членовете на Камарата в сайта на КАБ.
Мотиви: Целта е Българските архитектурни награди (БАН) да се утвърждават като найпрестижните архитектурни награди в България. Победителят се излъчва от международно
жури, съставено от утвърдени професионалисти от цял свят. Това допринася за повишаване
стойността на наградите, оценени през призмата на световните архитектурни постижения.
Определянето на награда на архитектурната колегия обезценява и омаловажава до голяма
степен избора на журито и не допринася за устойчивото развитие на БАН в бъдеще. Има
достатъчно други пленери и конкурси, включително и „Сграда на годината“, където се излъчва
подобна награда.
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ..................................
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(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)
ЧЛЕН НА УС НА КАБ:...........................................
(ланд.арх. Веселина Калайкова)
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