
Програма за управление и развитие на КАБ 2016-2020 
Арх. Борислав Игнатов – кандидат за Председател на УС на КАБ издигнат от РК Варна 

От: Арх. Борислав Игнатов 

До: Редовите членове на КАБ и Делегатите на XIV Общо Събрание на КАБ 

 

Уважаеми Колеги, 

Във връзка с издигнатата ми кандидатура от РК Варна за Председател на Управителния съвет 
на КАБ, имам честта да ви представя програма за управление и развитие на Камарата ни през 
следващия мандат.  Много бих искал да се срещна с всеки от Вас лично, за да обсъдим тази програма 
заедно, но за съжаление това е физически невъзможно в оставащото време до Общото Събрание. И 
тъй като сме визуална професия, подготвих този документ придружен със серия от видео клипове за 
по-лесно възприятие и комуникация. Ще се радвам да получа вашите мнения по изложените идеи. 

Искрено Ваш, 

Борислав Игнатов 

Тел. за контакти: +359 884335810 

e-mail: studio@bignatov.com 

 

Програма за управление и развитие на КАБ 2016-2020 

Състоянието на КАБ в момента и защо се кандидатирам 

Като член на Управителния Съвет на РК Варна и като делегат на ОС в последните четири години 
имах възможността да се запозная в подробности с работата на нашата Камара. Както всички знаем, 
в момента КАБ е в криза, редовите й членовете са дистанцирани от нея, думата ни не се чува от 
управляващи и законодатели, а приходите са по-малко от разходите. Естествено, като резултат 
имаме понижено самочувствие и усещане за безсилие. Това положение е нередно и нетърпимо. 
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 Вярвам, че могат да се направят конкретни полезни промени за значително оптимизиране на 
работата и финансирането на КАБ. Затова със съмишленици от цялата страна обмислихме и 
формулирахме предлаганата по-долу програма за управление и развитие. Гласувайки за моята 
кандидатура, Вие ще гласувате за нейното изпълнение. Затова сме се постарали тя да бъде 
конкретна, изпълнима и измерима. В нея няма общи приказки и пожелания, а само конкретни 
предложения за изпълнение. 

Какво предлагам? 

Накратко, предлагам система чрез която ще увеличим бюджета на КАБ двойно и  ще 
намалим членския внос двойно. Как е възможно това? Моля, запознайте се с детайлите и 
конкретните точки от програмата по-долу. 

 

1. Нов модел за устойчиво финансиране на КАБ 
Моля, вижте видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=TYo3M4J1YRc 
 

За постигнане на целите ни е необходимо добре планирано финансиране на дейностите. За 
съжаление в момента нямаме такова, а разходите се правят на принципа "плащане на текущи 
сметки и заплати".  В момента КАБ се финансира 95% от членски внос и 5% от спонсори и реклами на 
фирми. Според Годишния Финансов Отчет за 2015-та КАБ е на загуба от 11 000лв, въпреки 
гарантирания си приход от над 800,000 лв. от задължителен членски внос. КАБ не извършва почти 
никакви услуги и разчита единствено на увеличаващият се брой членове, за да се покриват стари 
задължения с вноската от следващата година! Колеги, обръщам ви внимание, че такава структура на 
икономически език се нарича финансова пирамида и е неустойчива. Напомням 

Какво предлагам: 

• КАБ да започне да извършва услугите, които са й гарантирани и вменени по Закон, ЗКАИИП 
Чл.28, ал.2, т.3 и т.4.  

• Услугата "Издаване на Удостоверение за Проектантска Правоспособност " да бъде заплащана 
от Възложителите, а не от Проектантите, както практически е в момента – 156 лв. на година. (вж. т.2) 

• Съфинансиране от извършваните услуги, вместо само от членският внос. 
• Намаляване на текущите разходи. 
• Съответно намаляване на членският внос по години (вж. Графика 1). 
• Членски внос от асоциирани членове без ПП и право на глас. 
 
При прилагане на тази програма за следващия мандат бюджета на КАБ ще изглежда по 

коренно различен начин. Участието на членския внос във финансирането на организацията ще 
намалее, Камарат ще извършва все повече услуги и вместо обичайните за момента загуби ще имаме 
излишък, който ще позволи намаляването на членския внос и развиването на нови дейности, 
включително социална. При положение че имаме приходи от дейност, ще можем да си позволим 
организирането на социални събития и дори подпомагане на наши членове в беда. Финансовият 
план можете да видите в следващата Таблица 1: 
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При пълна подкрепа за внедряване на тази система, в края на всяка година КАБ ще разполага 

със солиден финансов резерв за разширяване на основната си дейност, за стипендии на обещаващи 
студенти, за работа с училищата и други инициативи, членският внос ще намалява прогресивно. Това 
зависи само от нас, а не от "Великите сили", Народното Събрание или трети лица. 

 
Графика 1: Намаляване на членския внос по години 
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Графика 2: Приходи по години

 

Графика 3: Намаляване на разходите по години 

 

Графика 4: Баланс по години 
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Едно от основните условия този модел да стане реалност, е прилагането на следващата точка 
от програмата.  

2. Електронна услуга "Издаване на Удостоверение за Проектантска Правоспособност " 
(добила популярност под името "Регистрация на проект") 

Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/C-7k47NqlVc  
 
Колеги, предполагам, че на всички Вас, както и на мен, Ви е писнало възложителите да бавят 

заплащането Ви, надзорниците и общините да Ви карат да принтирате и заменяте изтекли 
Удостоверения за Проектантска Правоспособност (УПП) в забавени проекти след настъпване на 
новата година, а адвокатите да оспорват кой е автор на проекта и кога възникват правата му. Ето 
решението, което предлагам - УПП издавано конкретно за предаден проект, а не на годишен 
принцип. (вж. прил. 1). То ще се обработва електронно от Централата, възложителите ще превеждат 
таксата по банков път, а събраните средства ще финансират КАБ, така че да не разчита изцяло на 
членски внос.  

Това ще ни даде следните преимущества спрямо сега: 
• Намаляване на бумащината за членовете ни. Изискването, заплащането и прилагането 
на удосотверението ще бъде работа на възложителя, негов пълномощник или надзорна 
фирма, след като са получили проекта ви. 
• Постепенно намаляване на сегашната ни членска вноска за ПП от 156 лв. 
• Защита на членовете ни – удостоверението няма да се издава, ако проектанта не е 
потвърдил, че възложителят е изряден към момента на предаване на проекта, както сте се 
договорили.  
• Устойчиво финансиране на дейността КАБ свързано с развитието на професията  
• Водене на точна статистика за броя проекти, техните параметри и местоположение. 
Това ще бъде изключително полезно за планиране на дейността ни. В момента КАБ няма 
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никаква информация как се развива професията, колко проекта се правят на година и дали са 
повече или по-малко от предходната. 
• Елиминиране на риска от фалшификации на авторство, печати и удостоверения. 

Какъв би бил размера на приходите от приемането на тази система? По данни, които поисках 
от НСИ, издадените Разрешителни за Строеж (РС) за 2015-та са 8849, което е малко повече от 
предходната 2014-та. (вж. графиките по-долу).  

Като приемем  реална прогноза за 9000 Разрешителни за Строеж за следващата година и 
определим скромна такса за издаване на УПП от 40лв., то Камарата ни ще бъде финансирана с 360 
000 лв. При прогнозно нарастване на РС и таксата през годините, финансирането ще расте 
пропорционално (Вж. Табл. 1) Това са средства, които не можем да си позволим да пренебрегнем, а 
основанието ни за получаването им е гарантирано от ЗКАИИП, чл.28. 

Графики по справки получени от НСИ: 
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Графиките ясно показват състоянието на строителния бранш и професията ни. 
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Други интересни данни за състоянието на строителния бранш по брой издадени РС по области. 
КАБ трябва да води такава статистика и за проектирането чрез издаването на УПП за проект. От 
тези графики не знаем кога са проектирани тези обекти получили РС през 2015: 
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3. Изработка на нов проект за Устав и внасянето му пред Общото събрание 

Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/LgdTaBdYToQ 
 

За оптимизиране на работата на КАБ безспорно е необходим нов устав. Това е важна точка в 
тази програма. Естествено това е отговорност и работа на ОС, но бъдещите Председател, УС и КНД 
трябва да подготвят негов проект за внасяне. Във видео клипа съм изложил някои от промените 
които трябва да обмислим. Други тепърва ще се появят от Ваши предложения. Важно е да създадем 
широк форум за обсъждането им и изясняването им преди ОС, за да могат да бъдат приети. 

 

4. Оптимизация на работата на Управителния Съвет.  
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/FsgBxkhPsyo 
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Безспорните резерви за оптимизация и улесняване на работата и намаляване на разходите за 
транспорт са неприсъствените и по-чести електронни заседания, както и изнесени заседания 
по региони. 
 

5. Оптимизация на работата на Комисиите на КАБ 
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/xnHey0jqwbs 
 
Принципите, които ще въведем са независимост в работата и финансирането им. Не е редно 
Контролния съвет да има препоръчителни правомощия и да е зависим от УС. 
 

6. Сгради и офиси на КАБ 
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/agmONLoNdss 
 
Отново ще поискаме това, което ни е гарантирано по Закон – помещения от областните 
управи. 
 

7. Съвременен сайт на КАБ 
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/A33q3n-i8xE 
 
Изработка на задание, организиране на конкурс и осигуряване на финансиране за нов и 
много по-функционален уеб сайт. 
 

8. Работа с висшите училища по архитектура, урбанизъм и ландшафт.  
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/fwJCtT6Iz7Q 
 
Учредяване на стипендии, формулиране на изисквания към програмите и практическата 
подготовка на студентите. 
 

9. Доктрина и приоритети.  
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/FG28sriRpoE 
 
Считам, че Доктрината на КАБ е самият ЗККАИИП. В закона няма приоритетни и 
второстепенни изисквания, всичко трябва да се спазва еднакво. 
 

10. Законодателни предложения и изискване на съответната инициатива 
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/YPMxDglYyBw 
 
 

11. Решаване на „Проблема- Главни Архитекти" 
Моля, вижте видеото тук: https://youtu.be/fZlIYwDDvF0 
 
 

Уважаеми Колеги, 
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Това е програмата, която вярвам, че можем да осъществим заедно с Вас и Вашата подкрепа. 
Моля не гласувайте за мен или за друга личност, а гласувайте за предложени конкретни идеи. Много 
е важно КАБ да преодолее кризата в която се намира и това ще стане само с обединени усилия и 
ясна програма. Гласуването е тайно и тогава е моментът в който всеки от Вас трябва да оцени коя 
платформа ще донесе най-много ползи за организацията, членовете които представлявате и лично за 
вас самите.  

Благодаря Ви много за отделеното внимание и възможността да Ви представя тази програма. 
За мен ще е чест и удоволствие да работя по реализирането й. 

Искрено Ваш, 

Арх. Борислав Игнатов 

 

 

 

 ПС: За Вашето и моето настроение – Топ 5 причини да НЕ гласуваме за арх. Игнатов  

Приятно гледане: https://youtu.be/A7L0WhuBu3Q 
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