
ВРАТА У ПОЛЕ 

 

Крайно време е КАБ да престане да се бори със себе си и да погледне към реалните 

проблеми на българските архитекти, българската архитектура и българското 

общество 

 

С тази популярна балканска „мъдра“ дефиниция на закона Управителният съвет на 

КАБ постанови да не се изпълнява съдебно решение до Общото събрание през месец 

май, което да „вземе мерки за неговото прилагане“ (Правен нихилизъм!). 

Разпространеното обръщение от съвета на т.нар. РК „Нова” е подкрепено от вероятно 

добре платено от заинтересованите лица правно становище на адвокат Войнов от 

адвокатско дружество Боянов&Ко. Юристът се е справил виртуозно – да се защитава 

един отвсякъде пробит казус („тази дупка не е дупка“) си е  направо висш пилотаж. Но 

прикриването на дупката я прави единствено още по-опасна. И няма как в един такъв 

документ да не се съдържат очевидни противоречия. 

Учредителният акт за създаване на нова регионална колегия не е достатъчен – 

необходимо е било решение на Общото събрание и то с квалифицирано мнозинство от 

2/3 от гласувалите (Чл.27 (4) от ЗКАИИП: Структурата, мандатът, функциите, 

правомощията и бюджетът на регионалните колегии се уреждат в Устава на 

съответната камара.) 

Жалбоподателите са се обърнали в пълно съответствие с Устава на КАБ до Общото 

събрание за решение на казуса, тъй като тогавашният председател на УС е надвишил 

правомощията си и е издал неправомерна заповед, аргументирана единствено с едно 

скандално становище на тогавашния Контролен съвет. Скандално, защото протоколът е 

подписан от четирима членове на КС – два гласа „за“ и два „против“, като единият глас 

„за“ е на неговия председател при условията на явен конфликт на интереси (зам.-

председател на съвета на новоучредената РК е негов син). Очевидно гласувалите „за“ са 

били или некомпетентни, или заинтересовани лица, защото не са препоръчали 

включването на новата колегия в структурите на КАБ да стане след решение на 

Общото събрание, каквото е законовото изискване. 

Тъй като такова решение на Общото събрание няма, а заповедта на председателя на УС 

е обявена за нищожна със съдебно решение, то няма никакво правно основание за 

съществуването на тази РК. Такова може да се създаде единствено от ОС с промяна в 

Устава на КАБ (с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласувалите). Така че 

постановените в нищожната заповед обстоятелства (банкова сметка, офис и т.н.) към 

настоящия момент няма как да продължат да съществуват. И не само това! Те не е 

трябвало да съществуват и преди края на съдебното производство. Не е имало правни 

основания да се открива банкова сметка, да се отваря офис, да се регистрират членове и 

всичко останало, преди влизането в сила на издадената заповед, което би могло да 

стане евентуално с края на съдебния спор, ако тя би била потвърдена от съда. 

Самото учредяване на РК НОВА е противозаконно. Защото такава законова 

възможност (учредяване на повече от една регионална колегия на територията на една 

област) може да възникне единствено ако в Устава се определи максимален брой по-

голям от броя на създадената вече на тази територия РК. Няма как определени лица да 

предрешават нещо от компетенцията единствено на ОС! Освен това има и второ 

законово условие – учредителите да са повече от определения минимален брой. Кой 

„авторитет“ ще гарантира, че ОС ще го определи на по-малко от 78, колкото са 

учредителите? Задължително следва да се отбележи, че към датата на учредяване 

на РК НОВА (07.11.2009 г.) и  към датата на издаване на заповедта на 

председателя на УС (06.01.2010 г.), както и към датата на становището на КС 



(09.12.2009 г.) не е изтекъл едногодишния законов срок (14.04.2010 г.) за 

привеждане на уставите на двете камари в съответствие с разпоредбите на ЗИД на 

ЗКАИИП.  Така че не е коректно да бъде обвиняван върховният орган на КАБ Общото 

събрание за неизпълнение на законовите изисквания. Още повече, че именно 

делегатите от РК „Нова” не допуснаха приемането на новия Устав през 2011 г., 

разрушавайки необходимия кворум чрез своеволно и демонстративно напускане 

работата на ОС. 

Будят недоумение разсъжденията на адвокат Войнов за демократичност и 

недемократичност (едва ли подобна тема трябва да е предмет на едно правно 

становище?), след като неговите клиенти (визирам единствено инициаторите) 

умишлено и арогантно са нарушили действащите законови и уставни разпоредби при 

учредяването и легитимирането на новата регионална колегия. Нека припомним, че 

преди РК „Нова” (юли 2009 г.) беше направен аналогичен опит  от същите инициатори 

за учредяване на РК София-център, за незаконосъобразността на която бяха официално 

сезирани УС и КС на КАБ.  

Будят недоумение и обвиненията срещу „този“ председател на УС (арх. Владимир 

Дамянов), че „съзнателно не е изпълнил указанието на ВАС“ за „…представяне на 

решение на Общото събрание на Камарата на архитектите в България за подаване на 

касационно оспорване на решението на Административен съд София–град“  в 

едноседмичен срок. Очевидно председателят на УС няма правомощия да внася 

касационна жалба без изрично решение на ОС – Камарата може да бъде жалбоподател 

единствено при наличие на такова решение. Очевидно е и че няма законова възможност 

да се проведе Общо събрание (редовно или извънредно) в едноседмичен срок. Логично 

за ВАС е предишният председател на УС чрез своя пълномощник адвокат да е подал  

касационната жалба съобразно пълномощията си – след решение на Общото събрание. 

Но по една или друга причина това решение не е представено в съда. Точно затова е 

даден едноседмичният срок – ако го има, да се представи! Само че такова решение 

няма. Да се отстоява теза, че ВАС е дал толкова малък срок, за да се проведе Общо 

събрание, е обвинение на жалбоподателя (арх. Г. Савов) и неговия адвокат срещу ВАС 

(два състава – тричленен и петчленен) в некомпетентност. 

В заключение: 

Крайно време е КАБ да престане да се бори със себе си и да погледне към реалните 

проблеми на българските архитекти, българската архитектура и българското общество.  

Демокрацията е просто нещо. Характеризира се с две ключови думички: ПРАВА и 

ПРАВИЛА. Свободният пазар не е нищо друго освен демокрация в икономиката. 

Всички членове на демократичната формация и всички участници на свободния пазар 

трябва да са равноправни. За да се гарантират равните права на всички субекти се 

приемат правила (с предвиден механизъм, отново демократичен, за усъвършенстването 

им), които следва да се спазват от всички.  

В този смисъл членовете на несъществуващата регионална колегия (повечето от които 

нямат никаква вина за създадените проблеми) следваше автоматично и служебно да 

бъдат прехвърлени в съответствие с ЗКАИИП и Устава на КАБ по териториален 

принцип в архитектурните колегии на РК София-град, запазвайки всички права и 

задължения на редовни членове на КАБ. Включително да избират и да бъдат избирани 

за делегати. С надеждата, че ще се заобиколи или прескочи „вратата у поле“, авторите 

на Обръщението (за които било унизително да се регистрират в софийските 

архитектурни колегии) и УС на КАБ със своето решение лишиха над триста колеги от 

тези им законови права. И поеха  риска Общото събрание на КАБ през месец май да 

бъде най-деструктивното в цялата история на Камарата, а много вероятно и 

нелегитимно.  



25.02.2013 г.      арх. Светломир Никодимов 

 

 


