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Препис-извлечение  

 
П Р О Т О К О Л  № 12 

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България 
(КАБ) 

 
Днес, 14.03.2022 г. (четиринадесети март две хиляди и двадесет и втора година), от 

14 часа, се проведе редовно 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-
968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и в изпълнение въведените 
задължителни противоепидемични мерки на територията на страната за организиране на 
дистанционна форма на работа на колективните органи за управление до 30.03.2022 г., чрез 
видеоконферентна връзка през уеб-платформата ZOOM на адрес:  
https://us06web.zoom.us/j/87283660696?pwd=c2RheWRNQmZWemMyYzhkUDhTM2hmdz09  
                         
======================================================================   

Дневен ред: 
........................................................................................................................................................... 

8. Писма до УС на КАБ 
- Писмо от АСЕ за оказване на помощ за Украйна 
                           

====================================================================== 
- Писмо от АСЕ за оказване на помощ за Украйна 

Във връзка с докладна записка от арх. Нина Танчева, по предложение на арх. 
Владимир Милков и след дискусия  

УС реши: 
 Управителният съвет на КАБ да предприеме следните действия за оказване на  помощ 
на архитектите – бежанци от войната в Украйна: 

1. Да се проучи в най-кратък срок чрез структурите на Българския Червен кръст от 
какво се нуждаят бежанците в България, както и банковите му сметки за дарения. 
Отговорник: арх. Нина Танчева 

2. Да се организира събирането на финансови дарения и други помощи от членовете 
на КАБ по регионални колегии. Отговорници: Председателите на съветите на РК 

3. Да се издирят желаещи колеги да приютят украински бежанци. Отговорници: 
Председателите на Съветите на РК 

4. Да се издирят проектантските бюра, желаещи да наемат временно архитекти, 
ландшафтни архитекти, урбанисти, интериорни дизайнери или инженери от сферата на 
инвестиционното проектиране чрез изготвен типов формуляр на английски език с 
необходимите данни и контакти на фирмите и се изпрати до тях за попълване по Мейл 
Чимп. Събраната информация да се качи на сайта на КАБ, на сайта Ukraine.gov.bg, както и 
се изпрати до кризисните центрове. Отговорници: арх. Нина Танчева, Председателите на 
Съветите на РК 

5. Да се проучи възможността за упражняване на професията без признаване на 
проектантска правоспособност. Отговорник: арх. Мартин Христов 

6. Да се проучи възможността софтуерните компании да оборудват безплатно 
работни станции и предоставят безплатен лиценз за софтуерни продукти на бюра, наели 
украински бежанци. Отговорник: арх. Мартин Христов 

 

https://us06web.zoom.us/j/87283660696?pwd=c2RheWRNQmZWemMyYzhkUDhTM2hmdz09
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7. Да бъде изготвен актуален списък на български правоспособни архитекти, 
работещи в сферата на реставрацията, желаещи да работят за възстановяване на сградния 
фонд в Украйна. Отговорник: арх. Константин Пеев 

8. Да се координира работата по настоящите решения, да се осигурява информация 
за работата на специализирани агенции като Architects de l`Urgence, Architectes sans 
frontiers, да се поддържа контакт и информира Архитектурния съвет на Европа за 
действията на КАБ. Отговорник: арх. Константин Димов 
 ГЛАСУВАЛИ 24  ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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