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П Р О Т О К О Л  № 13 
от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) 

  
Днес, 01.04.2022 г. (първи април две хиляди и двадесет и втора 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 9 (девет) 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. Мирослав Бойчев, ланд.арх. Александър Недев, ланд.арх.Веселина 
Калайкова, арх.Константин Димов, арх. Емил Стоянов, арх. Събин Попов, арх. Люба Еленкова, арх. 
Петър Червеняшки, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Сергей Денчев, 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. Петър Влахов, арх. Вичка Стоянова Колева и арх. Нина Танчева. Присъстват общо 27 души. 

На заседанието не присъстваха  следните членове на УС: арх. Атанас Ковачев, арх. Мартин 
Микуш, арх. Александър Сандев, арх. Марин Велчев, арх. Юрий Любомирски, арх.Мария Хлебарова, 
арх. Красимир Пампоров,  арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх. Методи Методиев, арх. Борислав 
Владимиров, арх. Валерий Колев и арх. Георги Георгиев. 

Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Костадин Христов - 
Председател на Контролен съвет (КС) и арх. Румен Йотов – Председател на Комисия по 
дисциплинарно производство (КДП).  

На заседанието присъстваха арх. Петър Стрясков, арх. Христо Чепилев, арх. Ивайло Славчев, 
Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ и адв. Христо Казармов. 

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.  
УС реши: 

 Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

ДНЕВЕН РЕД 
1. Информация на Контролен съвет – докладва арх. Костадин Христов 

2. Информация на Комисията по дисциплинарно производство (КДП) 

- докладване на Решение № 22 от 02.03.2022 г. на Комисия по дисциплинарно 

производство (КДП), образувано на 03.02.2022 г. - докладва Председателят на КДП арх. 

Румен Йотов 

3. Решение на УС на КАБ на осн. чл. 35, ал. 1 от ЗКАИИП по докладваното решение № 22 от 

02.03.2022 г. на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ 

4. ХХІ редовно Общо събрание (ОС) на Камарата на архитектите в България 

- Договор с хотел Маринела; 

- Програма, регламент и проекти на решения на ОС; 

- Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ; 

- Командировки; 

- Други материали за ОС 
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5. Приемане на Протокол № 12 на Управителния съвет и протоколи на Оперативното 

ръководство 

6. Отчети на Председателя и на Заместник-председателите на УС по ресори 
7. Бюджет на КАБ 
8. Писма до УС 

- Писмо от САБ относно Меморандум за сътрудничество 
 

По т. 1 от дневния ред: Информация на Контролен съвет 
 Арх. Костадин Христов – Председател на Контролния съвет,  постави въпрос - изпълнено ли е 
решение на УС по Протокол № 11/18.02.2022 г., -  че на основата на писмо с изх.№ 040/31.01.2018 г. да 
се разработят и публикуват в сайта на КАБ, секция „Официални писма и становища“, отделни 
официални писма за обхвата на проектантската правоспособност на архитекти, урбанисти и 
ландшафтни архитекти с изредени интердисциплинарните проектни части в техния професионален 
обхват. Арх. К. Христов обърна внимание, че не са публикувани на сайта такива писма. 
 Арх. Мартин Христов отговори, че миналия месец е изпратено писмо от КАБ (изх. № 
046/17.03.2022 г.) относно новата форма на легитимация на членовете на КАБ и удостоверяване вида 
на проектантската правоспособност до институции (МРРБ, ДНСК, МОСВ, МВР, Министерство на 
здравеопазването) и всички областни управители и общини. Писмото е едно, то е изготвено на 
основата на писмото с изх.№ 040/31.01.2018 г. и касае проектантската правоспособност на архитекти, 
ландшафтни архитекти и урбанисти. Технически пропуск е, че не е публикувано на сайта, но ще бъде 
направено още днес. 
 Арх. Костадин Христов отново постави въпроса за актуализиране на информацията на сайта, в 
страниците на регионалните колегии. Актуализацията за Съветите на РК е направена организационно 
от централния офис на КАБ, но РК имат възможност сами да публикуват информация. Той призова 
председателите на регионални колегии да публикуват на страниците на съответната РК протоколи и 
други материали от проведените регионални общи събрания. 
 Арх. Мартин Христов напомни за проведено миналата година обучение в Силистра за работа със 
сайта на КАБ. Той обърна внимание, че нито една РК не ползва официален имейл kab.bg. А са 
направени такива ел.пощи.  Това е необходимост във връзка с работата в сайта, например 
регистрираните електронно договори отиват като копия до ел.пощи на регионалните колегии, но там не 
се отварят, защото регионалните колегии ползват ел.пощи abv.bg,  gmail и др. 
 Арх. Атанаска Стодева предложи от КАБ Централа да се изпрати напомнително писмо до всяка 
РК, с паролата за ел.поща  kab.bg и пояснение за ползването й. 
  
По т. 2 от дневния ред: Информация на Комисията по дисциплинарно производство (КДП) 
 Арх. Румен Йотов – председател на КДП, докладва за Решение № 22 от 02.03.2022 г. на КДП по 
дисциплинарно производство, образувано на 03.02.2022 г. 
........................ 
  
По т. 3 от дневния ред: Решение на УС на КАБ на осн. чл. 35, ал. 1 от ЗКАИИП по докладваното 
решение № 22 от 02.03.2022 г. на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ 
................................................. 
Последва дискусия. 
.....................................................  
 Арх. Румен Йотов благодари на Управителния съвет за подкрепата и за съвместната работа и 
пожела успешна дейност на новите членове на Комисията по дисциплинарно производство, които ще 
бъдат избрани на ХХІ-тото Общо събрание на КАБ този месец. 
 Арх. Владимир Милков изрази благодарност на арх. Румен Йотов и на целия състав на КДП за 
ползотворната работа, и специално на адв. Христо Казармов, който от 2012 г. е юридически консултант 
към Комисията по дисциплинарно производство. Той процесуално е защитавал КАБ при оспорвания в 
съда и няма загубено дело. 
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По т. 4 от дневния ред: ХХІ редовно Общо събрание (ОС) на Камарата на архитектите в България 
 Арх. Владимир Милков представи оферти за озвучаване и техническо обслужване на Общото 
събрание в Хотел „Маринела“: 1/ на „Ве Ес Тех“ ЕООД - цена без ДДС за два дни 4300 лева и 2/ на 
Вайб Системс ЕООД – крайна цена 4040 лева. От „Вайб Системс“ ЕООД е представена и оферта за 
видеозаснемане на събитието за 2224 лева. Арх. Милков отбеляза, че КАБ работи вече няколко общи 
събрания с тази фирма за видеозаснемане и стримийнг на събитието. 
По предложение на арх. Владимир Милков 

УС реши: 
 Управителният съвет приема двете оферти на „Вайб Системс“ ЕООД за озвучаване, техническо 
обезпечаване, видеозаснемане и стримийнг на ХХІ редовно Общо събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 26  ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
 Председателят на УС представи предложение от Божидарка Бойчева за стенографски запис на 
ХХІ Общо събрание. КАБ има с Б. Бойчева дългогодишно сътрудничество, доказана е прецизната й 
работа. Нейната оферта е същата, както и през 2020 година – цена 7 лева на страница. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема офертата на Божидарка Бойчева за изготвяне на пълен 
стенографски протокол на Двадесет и първото редовно Общо събрание на КАБ на 15 и 16 април 2022 
година. 
 ГЛАСУВАЛИ 26  ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

- Договор с хотел „Маринела“; 

 Арх. Владимир Милков представи на УС договора с хотел „Малинела“. Неразделна част от него са 
две приложения: списък на гостите, на които трябва да бъде осигурено хотелско настаняване и заявка 
с конкретни бройки за коктейла, храна и допълнителни конферентни услуги. Арх. Милков уточни, че 
КАБ ще заплати само реалните нощувки (цената за настаняване в двойна стая) на делегатите на 14 и 
15 април 2022 г. Доплащането за нощувка в единична стая и за ползване на паркинга на хотела се 
заплаща лично от делегатите. Последва обсъждане на разходите за коктейла на 14.04.2022 г., както и 
за изхранването на делегатите на ОС. От хотел „Маринела“ предоставят два варианта на менюто (без 
алкохол) за коктейла – на цени 30 и 40 лева за човек. Арх. Вл. Милков информира, че с цел по-малко 
разходи ще бъде закупено от КАБ вино на стойност 1200 лева. Предложенията на хотела за бизнес 
бюфетни менюта са на цени 30 лева за обяд и 36 лева за вечеря на делегатите.  

УС реши: 
 Управителният съвет приема да се поръча на Хотел „Маринела“ коктейлът на 14.04.2022 г. да 
бъде за 250 души с вариант на меню 30 лева на човек. 
 ГЛАСУВАЛИ 26  ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

- Командировки; 
 Арх. Владимир Милков предложи по-големите регионални колегии да заплатят от техния бюджет 
командировките за ХХІ ОС, тъй като имат бюджетни остатъци от 2021 г. А за тези РК, чийто приход за 
2022 г. е например по-малко от 8000 лева, да се платят пътните разходи  от централния бюджет. 
Председателите на РК, които взеха думата, изразиха несъгласие. Председателят на УС оттегли 
предложението си. 
 
- Програма, регламент и проекти на решения на ОС; 
 Арх. Владимир Милков представи проект на Програма на Двадесет и първото Общо събрание на 
КАБ. Той информира, че регламентът и проектите за решения на ОС ще бъдат изпратени на 
Управителния съвет за неприсъствено гласуване. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложената от Председателя на УС Програма за работата на ХХІ 
редовно Общо събрание  на КАБ на 15 и 16  април  2022 г. в хотел „Маринела” - София. 
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 ГЛАСУВАЛИ 26  ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

- Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ; 
 Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ, представи проекта за изменение и допълнения на Устава 
на КАБ, който съдържа само четири точки. Планира се за следващото ХХІІ Общо събрание Комисията 
по нормативна дейност да направи пълен преглед на Устава и  да се предложат промени в цялостния 
документ. 
І. Чрез нова точка 11 на чл. 4 от Устава на КАБ се предвижда изрично, че КАБ осъществява дейност в 
сферата на културата, като по този начин тя ще може да кандидатства за придобиване на статут на 
културна организация по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението за промяна в чл. 4 от Устава на КАБ: 

„1. Създава се нова точка 11: „11. да съдейства за създаване, разпространение и опазване на 
културни ценности, както и за издирване, проучване и популяризиране на културно-историческото 
наследство в областта на архитектурата и интериорния дизайн, и да съдейства за съхраняването на 
културните ландшафти.“ 

2. Досегашната точка 11 става т. 12.“ 

 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
ІІ. С допълненията в чл. 13б, е уточнено, че КАБ поддържа регистрите по чл. 6, т.1, 2 и 3 от ЗКАИИП в 
електронна форма и са регламентирани правилата за създаване и управление на личните профили на 
членовете на електронната страница на КАБ. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението за промяна в чл. 13б от Устава на КАБ: 
1. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) За вписване в регистъра кандидатите подават заявление по образци, утвърдени от Управителния 
съвет. Със заявлението кандидата посочва лична електронна поща, която служи за електронна 
идентификация и установяване на самоличността на лицето във вътрешните отношения между него и 
Камарата. Заявленията се подават до Управителния съвет чрез регионалната колегия. Регионалната 
колегия прави мотивирано предложение до Комисията по регистъра, придружено със заявленията на 
кандидатите и всички приложения към него съгласно чл. 12 от ЗКАИИП.“ 
2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7: 
„(5) Регистърът на Камарата по чл. 6, т. 1, 2 и 3 от ЗКАИИП се създава, актуализира и поддържа в 
електронна форма на уебстраницата на КАБ, по ред и правила, приети от Управителния съвет. 
Регистърът представляват електронна база данни – част от електронната платформа на 
уебстраницата на Камарата, с информация за: имената, регистрационния номер, квалификацията, 
адреса на проектантското бюро, данни за правоспособността, информация за наложените 
дисциплинарни наказания, регистрираните договори на лицата и друга информация, която се 
предвижда по ЗКАИИП или Устава.“, 
„(6) С вписването на лицата в регистъра по чл. 6, т. 1 и т. 3 от ЗКАИИП се образува лично досие и се 
създава личен профил на проектанта, защитен с индивидуална парола за достъп през електронната 
платформа на уебстраницата на Камарата. Чрез личния профил лицата попълват изискуемите 
информация и данни в процеса на придобиване на проектантски стаж, достъпват своите 
удостоверения за проектантска правоспособност, регистрират договорите, променят заявените данни 
за контакт, адрес, телефон, лична електронна поща, осъществяват права и изпълняват задължения, 
произтичащи от членството им в Камарата, включително регистрират се, участват и гласуват в Общи 
събрания на регионалната колегия и Общи събрания на Камарата, заявяват желанието си да бъдат 
избрани за делегати и участват в работата на други органи на Камарата.“, 
„(7) За достъпване и управление на личния профил и за извършване на действия и изявления през 
него, кандидатите за вписване в регистъра на Камарата, са длъжни да посочат лична електронна 
поща, която служи за електронна идентификация и установяване на самоличността на лицето във 
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вътрешните отношения между него и Камарата. Камарата не носи отговорност при предоставяне на 
грешна електронна поща или поща, която не е собственост на лицето. Извършените през личния 
профил действия и изявления се считат за извършени от името и за сметка на проектанта, без да е 
необходимо да се спазва формата и изискванията, предвидени в Закона за електронната 
идентификация и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“.
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
ІІІ. В чл. 27, ал. 2 е предвидена е промяна на делегатската норма (един делегат на всеки двадесет 
членове) с цел по-голяма оперативност на Общото събрание, както и поради затруднения в 
заплащането на всички разходи на такъв голям брой делегати. Посочено е кои са делегатите по право 
(председателят и членовете на УС, председателят и членовете на КС, председателят и членовете на 
КДП), както и че те не се включват в квотата (за делегати) на регионалната колегия, към която 
членуват. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението за промяна в чл. 27, ал.2 от Устава на КАБ: 
„(2) Делегати на Общото събрание по право са членовете на националните органи на Камарата – 
председателят и членовете на Управителния съвет, председателят и членовете на Контролния съвет, 
председателят и членовете на Комисията по дисциплинарно производство. Останалите делегати се 
избират от Общото събрание на всяко от подразделенията на Камарата – регионални колегии, при 
норма на представителство един делегат на всеки двадесет членове. Когато броят на членовете в 
съответната регионална колегия не е кратен на установената норма, то за остатъка над кратното 
число, ако той е по-голям от половината на установената норма, се избира още един делегат. Когато 
броят на членовете на съответната регионална колегия, е по-малък от установената норма на 
представителност, независимо от това, колко точно е той, се избира един делегат. Делегатите трябва 
да притежават пълна проектантска правоспособност. Делегатите по право не се включват в квотата на 
съответната регионална колегия, към която членуват.“ 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
ІV. В чл. 30, ал. 3 и ал. 4 са определени правилата за вземане на решения от Общото събрание с 
обикновено мнозинство при наличие на кворум - не по-малко от половината регистрирани делегати, а 
при квалифицирано мнозинство при кворум от всички регистрирани делегати. 
По предложение на ланд.арх. Александър Недев  и след дискусия 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението за промяна в чл. 30, ал. 4 от Устава на КАБ относно 
кворума за решения на ОС за промени в Устава и в Професионалния кодекс – вместо „от гласовете“ да 
стане „от регистрираните делегати“: 

„(4) Решенията на Общото събрание по чл. 28, т. 1 и т. 6 се вземат с квалифицирано 
мнозинство от две трети от гласовете на регистрираните делегати.“ 
 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
След дискусия 

УС реши: 
 Управителният съвет приема предложението за промяна в чл. 30, ал. 3 от Устава на КАБ: 

„(3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство повече от половината 
от гласувалите – 50 процента плюс един глас, ако в гласуването са участвали не по-малко от 
половината от регистрираните делегати.“ 

 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

По т. 5 от дневния ред: Приемане на Протокол № 12 на Управителния съвет 
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По предложение на арх. Владимир Милков 
УС реши: 

 Управителният съвет приема Протокол № 12 на УС от заседание, проведено на 14.03.2022 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 25  ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

По т. 6 от дневния ред: Отчети на Председателя и на Заместник-председателите на УС по ресори 
 Ланд.арх. Александър Недев представи отчета за дейността на Комисия по нормативна 
дейност, изготвен от проф.д.а.н.арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС на КАБ с ресор 
„Нормативи“. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема отчета за дейността на на Комисия по нормативна дейност към УС на 
КАБ. Отчетът да бъде представен на ХХІ редовно Общо събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
Арх. Константин Пеев – Зам.-председател на УС с ресор „Квалификация“, представи своя отчет 

за дейността на Комисия „Квалификация“.  
УС реши: 

 Управителният съвет приема отчета за дейността на на Комисия „Квалификация“ към УС на КАБ. 
Отчетът да бъде представен на ХХІ редовно Общо събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС с ресор „Практика“, представи своя отчет за 
дейността на ресор „Практика“ за периода декември 2020 г. – март 2022 г.  

УС реши: 
 Управителният съвет приема отчета за дейността на на Ресор „Практика“. Отчетът да бъде 
представен на ХХІ редовно Общо събрание на КАБ. 
 ГЛАСУВАЛИ 24  ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Във връзка с проведена дискусия на предишните две заседания на УС (Протокол № 11 и Протокол № 
12 на УС) и по предложение на арх. Мартин Христов 

УС реши: 
На основание чл. 12, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗКАИИП, Управителният съвет реши: 
§ 1. Раздел ІІІ „Приходи по чл. 28 ал.2, т.3 от ЗКАИИП - „Такси за вписване в регистрите по чл.6, т.1, 2, 
3 и 4 и за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат”, точка 6 
„Приходи от такси за издаване на удостоверения за членство и проектантска правоспособност, членска 
карта и личен печат“ от ТАРИФАТА ЗА ПРИХОДИТЕ, ФОРМИРАЩИ БЮДЖЕТА НА КАБ (ТАРИФАТА), 
се изменя така:  

6.1. Такса за издаване на удостоверение и личен печат по заявление за вписване в 
регистъра на КАБ по чл. 6, т. 1 от ЗКАИИП (на лицата с пълна проектантска правоспособност – 0,5 МРЗ 
без ДДС – 355 лв. (с ДДС - 426 лв.); 

6.2. Такса за издаване на удостоверение и личен печат по заявление за вписване в 
регистъра на КАБ по чл. 6, т. 3 от ЗКАИИП (на лицата с органичена проектантска правоспособност - 
0,25 МРЗ без ДДС – 177,5 лв. (с ДДС -213 лв.); 

6.3. Такса за издаване на удостоверение и личен печат в случай на изгубване или повреда 
на първоначално издадените - 0,25 МРЗ без ДДС – 177,5 лв. (с ДДС -213 лв.); 

Заключителна разпоредба 
§ 2. Измененията и допълненията на Тарифата влизат в сила от деня на приемането им от 
Управителния съвет.  

Измененията и допълненията на Тарифата са приети с решение на Управителния съвет на 
Камарата на архитектите в България на 1 април 2022 г. 
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 ГЛАСУВАЛИ 25  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 7 от дневния ред: Бюджет на КАБ 
 Председателят на УС арх. Владимир Милков представи на УС:  
1/ финансов отчет по видове разходи за месеците октомври и декември 2020 г.; 
2/ отчет за разходите през 2021 г. на КАБ - Централа и  
3/ проект на Бюджет 2022 г., съдържащ налични средства във фондовете; приходна част 2022 г. 
(приходи Централа + приходи РК, както и разпределението на средствата); разходна част за 
Централно управление и за регионални колегии и предложения за решения на ХХІ ОС относно 
бюджета. 
След дискусия 

УС реши: 
 Управителният съвет приема финансовия отчет на Председателя на УС за месеците октомври и 
декември 2020 година.  
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема финансовия отчет на Председателя на УС за 2021 година, с 
препоръките на Контролния съвет. 
 ГЛАСУВАЛИ 24  ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема проекта за Бюджет 2022 г., с направените в хода на дискусията 
корекции и предложения. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема да се предложи решение на Общото събрание - разходваните 
средства от фонд Основен в размер на 40 000 лв. за заплати през мандат 2016 г.- 2020 г. да бъдат 
възстановени от бюджетите на КАБ за 2023 г. и 2024 г. 
 ГЛАСУВАЛИ 23  ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

УС реши: 
 Управителният съвет приема да се предложи решение на Общото събрание - да се обвърже 
годишната вноска за правоспособност  с минималната работна заплата или със средната работна 
заплата. Годишната вноска за правоспособност да възлиза на  50% от  минималната работна заплата 
(или 25 процента от средната работна заплата) при запазване на вътрешните пропорции на 
разпределение между членски внос и вноска за правоспособност. 
 ГЛАСУВАЛИ 22  ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
По т. 8 от дневния ред: Писма до УС 

Писмото от САБ (вх. № 047/15.03.2022 г.) относно Меморандум за сътрудничество между САБ 
и КАБ беше представено на Управителния съвет за сведение. 
 Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 16.30 часа. 
  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: ............................................. 

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ 
        
ПРОТОКОЛИСТ:  ....................................................... 

ПЕНКА АНГЕЛОВА 
 
 
ПЕЧАТ 


