
 Уважаеми Колеги, 

 В бюлетина на КАБ, брой 93 от 22.02.2013г., Ръководството на КАБ публикува 

информация и коментар относно Съдебно решение 2265/11.05.2011г. на Административен 

съд София град, както и за решението на Управителния съвет на КАБ по казусa „РК Нова”. 

Изнесената информация е едностранчива и тенденциозна, като в нея умишлено се 

премълчават важни факти и обстоятелства. За пореден път се прави опит да се скрие 

истината и да се манипулират членовете на Kамарата. 

 Как се стигна до това съдебно решение? То е в отговор на жалба подадена от група 

колеги на 17 май 2010г., между които и сегашният председател на КАБ арх. Вл. Дамянов, 

бившият председател на РК София-град арх.Д.Данчев, човекът с определени 

взаимоотношения с висши магистрати арх. Ем. Сардарев и други, срещу заповедта на 

покойния арх. П. Йовчев - тогавашен председател на КАБ. Следва да се знае, че същите 

имена присъстват и във внесени жалби срещу решенията на Общото събрание на КАБ - 

2010 г. Съдът с определения №3534 от 26.10.2012г. и №5438 от 18.04.2011г. отхвърли тази 

жалби с мотива, че "... липсва правен интерес от оспорването, тъй като процесните актове 

не създават за тях /жалбоподателите/ задължения, нито непосредствено засягат техните 

права, свободи или законни интереси. " 

 Административен съд София град, който е първа инстанция по делото със заповедта 

от 06.01.2010г., на база приложените от жалбоподателите основания в своето решение от 

11.05.2011 г. прави извода, че с тази административна заповед арх. Йовчев е създал РК 

Нова като с това е "... засегнал законни интереси на членовете на съществуващата 

Регионална колегия на територията на София град". Очевидно съдът е подведен тъй като 

РК Нова се създава на Учредително събрание, проведено на 07.11.2009 г. т.е. почти три 

месеца преди заповедта. Още нямаме отговор от жалбоподателите на многократно 

задавания от нас въпрос - какви точно са тези "законни" интереси, които са им засегнати. 

 В отговор на решението на съда председателят на КАБ тогава, арх. П. Йовчев, внася 

касационна жалба срещу това решение на Административен съд София град в по-горната 

инстанция - Висшия административен съд. В обосновката към нея са приложени документи 

и доказателства в подкрепа на това негово административно решение. 

 Междувременно до насрочване на дело от Висшия административен съд се сменя 

ръководството на КАБ /на Общо събрание на КАБ през май 2012г. / и председател става 

единият от жалбоподателите – арх Вл. Дамянов. Съвсем "законно", но в разрез с всякакъв 

морал, арх. Дамянов извършва очевидно заобикаляне на закона, като се оттегля като 

жалбоподател по това дело. По този начин съвсем "законно" се явява на делото, но вече от 

името на другата - "ответна" страна. От името на КАБ той заявява становище в своя полза 

(т.е. е подкрепил своята жалба) и съвсем "законно" еднолично отзовава от делото 

адвокатът на КАБ до този момент. Бившият жалбоподател заявява пред съда, че 

председателят на КАБ вече не поддържа въпросната касационна жалба, подадена от  



арх. Йовчев в защита на извършения от него административен акт. 

 Повече от очевидно е, че Съдът е подведен. В съответствие със закона, отчитайки че 

КАБ би трябвало да се ръководи не еднолично от Председателя, а от колективните му 

органи - Управителен съвет и Общо събрание, Съдът задължава председателят на КАБ да 

предостави в седем дневен срок решение от Общо събрание, от което да е видно дали КАБ 

подкрепя или се оттегля като страна по касационната жалба, внесена от арх. П. Йовчев 

срещу решението на Софийски градски съд на първа инстанция за отмяна на издадената от 

него заповед. 

 Междувременно председателят на съвета на РК Нова, арх. Г. Савов, в качеството си 

на легитимен член на УС на КАБ внася в съда уведомление, че даденият срок от 7 дни е 

технологично невъзможен, за да може председателят на КАБ да предостави решение от 

Общо събрание на КАБ, каквото съдът е поискал и че такова решение може да има най-

рано през м. май 2013г. 

 Без да уведоми членовете на Управителният съвет, които заседаваха 

междувременно на редовно заседание и без да вземе под внимание мнението на 

колективния орган, от името на КАБ, бившият вече жалбоподател арх. Дамянов, вероятно 

не съвсем "законно", еднолично решава и изпраща в съда становище, че арх. Савов е 

нелегитимен и няма право да дава на съда подобни уведомления от името на 

Управителният съвет. 

 На база на всички тези обстоятелстваи след изтичане на седем дневния срок за 

потвърждение или оттегляне на КАБ като страна по касационната жалба, Висшият 

Административен Съд решава, че КАБ няма интерес по решаване на спора и с решение от 

04.02.2013г. я оставя без последствие , като изобщо не я разглежда. Това съвсем „законно” 

прави решението на първоинстанционния Административен съд София град валидно и то 

влиза в сила. 

 Това е истината за начина, по който се стигна до това Съдебно решение, с което 

искат да закрият РК Нова. Съвсем „законно” сегашният председател на КАБ арх. Дамянов 

заобиколи закона и така правото, спорът за валидността на Заповедта от 6.01.2010г. на 

покойния председател на КАБ арх. П. Йовчев да бъде разрешен от Върховния 

административен съд, бе погазено. Прикрити зад Решение на съда, което е получено при 

явен конфликт на интереси, сегашното ръководство изнася едностранчива и 

манипулативна информация, като се опитва да тълкува въпросното решение според своите 

интереси. С действията си бившият жалбоподател и настоящ председател на УС на КАБ арх. 

Вл. Дамянов попречи да се изпълни решението на Общото събрание от 2010г. , а именно - 

въпросът за легитимността на РК Нова да се реши от съда  

 Ако арх. Дамянов имаше поне малко достойнство и собствено мнение щеше лично, 

на база правомощията, с които предишният председател е издал заповедта и се е подписал 

под нея с името си, на база същите правомощия, да я отмени с друга заповед, под която да 



сложи своето име и подпис. Но за това са нужни морал и отговорност, които очевидно 

липсват. 

 На Управителния съвет от 15 и 16 февруари 2013г. за решенията, на който се 

разказва в публикацията, председателят Дамянов, размахвайки така полученото Съдебно 

решение поиска да разформирова РК Нова, като пренасочи нейните членове по адресна 

регистрация в РК София град. За разлика от Съда обаче, членовете на Управителния съвет 

имаха възможност да чуят и другата страна. След оспорвани дебати с ръководството те 

гласуваха решение - Общото събрание да вземе отново решение по казуса „РК Нова”. 

Това решение на Управителния съвет е взето в пълно съответствие с Решението на Съда, 

който прави следните обосновки в него, а именно: 

 Че правото да създава или разпуска регионални колегии не е в правомощията на 

председателя на КАБ поради „...материална некомпетентност на органа...”; 

 Че няма разписани в устава правила, указващи начина, по който се създават или 

разпускат регионални колегии "...не е спорно по делото, че такъв ред в устава не е 

регламентиран..."; 

 Че единствено от компетенцията на Общото събрание е да дава решения по 

въпроси, които не са уредени в устава"...съгласно Параграф 7 от устава на КАБ, 

въпроси, които не са уредени с настоящият устав, се решават от Общото събрание 

съобразно ЗКАИИП и законодателството в България"; 

 Че този въпрос е единствено от компетенцията на Общото събрание на КАБ  

„...Следователно въпросът за създаване на нови регионални колегии и вписването 

им в съответните регистри е от компетентността на Общото събрание... „ 

 Следва ясно и точно да се знае, че на основание на това решение взето от 

Управителният съвет на свое редовно заседание на 15 и 16 февруари 2013 г. до решението, 

което следва да вземе Общото събрание на КАБ през м. Май 2013 г.- РК „Нова” е 

легитимна, каквато е била и е до настоящия момент.  

 Всяко обратно твърдение и опит да се подложи на съмнение легитимността на 

делегатите на РК НОВА, които са избрани съгласно всички изисквания и в пропорция, 

определена в Устава на КАБ, ще е пореден опит за цензура и самоуправство, имащ за цел 

да се заглуши гласа на повече от 300 редовно отчетени членове на КАБ, както и да се 

изопачи и манипулира истината, така както беше направено в съда. 

 

 

           За Съвета на РК Нова  

 арх. Г. Савов - председател 

 


